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3   הארכת מועדים

 

 ההיסטוריה החקיקתית והסדרים ,הדין: 'פרק א
 ים בדברי חקיקה אחר

  בדברי חקיקה אחרים ההיסטוריה החקיקתית והסדרים ,הדין: 'פרק א 
, ואולם".  סדרי  הדין"הוראות  הדין  המתייחסות  להארכת  מועדים  מוסגרו  תחת  כותרת  של  

כי  השפעת  המועד  הינה  קריטית  ביצירת  הזכות ,  לא  אחת,  ישום  הוראות  אלה  מצביע

וגיית  המועדים  לבין  סוגיות  יסוד קיימת  התנגשות  קבועה  בין  ס.  המהותית  או  באיונה

 .וזכויות יסוד אחרות שהן ליבת המשפט" עשות יומו"זכות ל, במשפט כגון זכות לתבוע

המועד  והשפעתו  על  הליך  יכול  ללבוש  מספר  צורות  אשר  משפיעות  כל  אחת  על  מסלול 

המשפט -מכאן  גם  תיגזר  ממילא  סמכותו  של  בית.  התייחסות  שונה  של  הדין  וההלכה

 . את המועד לביצועו של הליך שבסדר הדיןלהאריך 

 ;מועד שנקבע בחיקוק .א

 ;המשפט-ידי בית-מועד שנבע על .ב

 . מועד מוסכם בין בעלי הדין .ג

 . ניתן גם לדבר על דרגות ביניים לגבי חשיבותם של מועדים כאלה או אחרים

ין  הנדרש   שכן  הינם  חלק  מיסודות  סדר  הד,יעבור-מועדים  שעמידה  בהם  הינה  כלל  בל .א

המצאת  מסמכים  הקשורים  בצו ,  למשל(קיומו  של  ההליך  או  ההחלטה  -לקיומו  או  אי

עמידה  בהם  כמוה -בעיקר  מדובר  במועדים  שאי)  עיכוב  יציאה,  שניתן  במעמד  צד  אחד

חריגה  ממועדים  אלה  תפקיע  צווים  ותביא .  כשלילת  זכויות  יסוד  של  בעל  הדין

 .עדים שנקבעו בחיקוקהקפדה היתירה הינה במו. לביטולם על אתר

גילוי ,  כאלה  הנוגעים  להגשת  מסמכים.  מועדים  הנוגעים  לניהול  של  ההליך  המשפטי .ב

יש  להבחין  בין ,  כאן.  הגשת  כתב  הגנה  ומסמכי  תשובה  ועוד,  מסמכים  וכיוצא  באלה

שאז  נדרש ,  המשפט  כאשר  המועד  קבוע  בחיקוק-ידי  בית-הדעת  המופעל  על-שיקול

הדעת  המופעל  לגבי  מועדים -לבין  שיקול,  מיוחדיםהמשפט  למתן  טעמים  -בית

הגם  שלכאורה  מדובר  על  דרגה .  המשפט  או  בהסכמת  הצדדים-ידי  בית-שנקבעו  על

הרי  זלזול  בקיום  מועדים  בנושאים  אלה  עלול  להביא ,  פחותה  בחומרתה  מזו  לעיל
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 . לסרבול הדיון ופגיעה בבעל דין הרוצה בגמר מהיר ופסיקה מהירה בזכויותיו

המשפט  להאריך -  מיונם  של  המועדים  דלעיל  נגזרת  אף  סמכותם  השונה  של  בתילאור

 . מועדים

 .המשפט להאריך כל מועד-של בית" סמכותו הטבועה"קיימת  .א

טעמים "המשפט  להאריך  מועד  שבחיקוק  אפשרית  תוך  מתן  -סמכותו  של  בית .ב

 .לכך" מיוחדים

-ת  לגבי  מועדים  שנקבעו  עלהמשפט  וללא  כל  הגבלה  קיימ-סמכות  רחבה  יותר  לבית .ג

המשפט  בכל  מי -מידת  החומרה  בה  ינהג  בית.  המשפט  או  בהסכמת  הצדדים-ידי  בית

-המשפט  לאותו  עניין  על-הדעת  של  בית-שזלזל  במועד  תהא  פועל  יוצא  של  שיקול

 1.פי התנהגות בעל הדין המיוחדת לעניין זה ואופן ניהולו של ההליך

  לתקנות  סדר  הדין 528שאלה  שהוצגה  בתקנה  בתחום  הדיון  האזרחי  מצויה  התשובה  ל

אבחנה ,  כידוע,  בתקנה  זו  קיימת).  תקנות  סדר  הדין  האזרחי:  להלן  (1984-ד"תשמה,  האזרחי

לבין )  או  הרשם(המשפט  -ידי  בית-בין  מועד  לעשיית  דבר  שבסדר  דין  או  בנוהג  שנקבע  על

לפי .  שנקבע  בחיקוקהעוסק  במועד  ,  אותנו  מעניין  הסוג  השני.  מועד  כאמור  שנקבע  בחיקוק

להאריך  מועד  שנקבע  בחיקוק  מטעמים )  או  הרשם(המשפט  -רשאי  בית,  התקנה  הנזכרת

בכל "כי  תקנות  אלה  יחולו  ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  מורה2תקנה  .  מיוחדים  שיירשמו

אולם  במידה  שבעניין  פלוני  נוהגים  לפי  סדר  דין ...  משפט-עניין  אזרחי  המובא  לפני  בית

-די  בכך  על.  משפט-שוועדת  ערר  איננה  בית,  פשיטא".  הגו  לפי  תקנות  אלה  לא  ינ–אחר  

כי  תקנות  סדר  הדין  האזרחי  אינן  חלות  לגבי  ועדת  ערר  הפועלת  לפי  חוק ,  מנת  שנקבע

האם  עניין  הנדון  בפני  ועדת  ערר  בא ,  אין  צורך  לבחון  את  השאלה,  לפיכך.  התכנון  והבניה

כי  לעיתים  מוצאים  אנו ,  2נעיר  לגבי  תקנה  .  ל"  הנ2כאמור  בתקנה  ,  "עניין  אזרחי"בגדר  

כולן ,  כי  תחולנה  תקנות  סדר  הדין  האזרחי,  בהסדרים  אחרים  בחקיקת  משנה  הוראה  הקובעת

 ,1985-ה"תשמה,    לתקנות  פשיטת  הרגל2תקנה  ,  ראו  למשל(בשינויים  המחוייבים  ,  או  חלקן

אולם  ראו ;  1978-ט"תשלה,  )ערעורים  בענייני  מס  הכנסה(משפט  -  לתקנות  בית9ותקנה  

  לתקנות 20בתקנה  ,  הדוחה  ומסייגת  את  החלתן  של  תקנות  סדר  הדין  האזרחי,  גישה  הפוכה

 ). משפט מינהליים-בתי

, אף  שכיום  ברור  כי  תקנות  סדר  הדין  האזרחי  מקנות  סמכות  להאריך  מועד  שנקבע  בחיקוק

קתו  של  חוק חוזרים  אנו  לאחור  לתקופה  שקדמה  לחקי.  הרי  בעבר  פני  הדברים  היו  שונים

                                                           
 .915, 907) 1(2002מח - תק,אגא וכט' הוועדה לתכנון נ 1341/01) יפו-א"ת(מ "עת 1
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המשפט -כללי  הדיון  בבתי).  המשפט  המקורי-חוק  בתי:  להלן  (1957-ז"תשיה,  המשפט-בתי

-  ובתקנות  הפרוצידורה  בבתי1938,  האזרחיים  היו  קבועים  בתקנות  הפרוצידורה  האזרחית

משפט  מחוזי -המשפט  העליון  התעוררה  השאלה  האם  לבית-בבית.  1940,  משפט  השלום

: דינו  שאישר  פסק  בורר-להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על  פסקנתונה  סמכות  להאריך  מועד  

שכן  לא ,  המשפט-כי  סמכות  כאמור  אינה  נתונה  לבית,  ברוב  דעות  הוחלט.  1/492א  "ע  -ב

,   הן  בדעת  הרוב3.נמצאה  הוראה  בדין  שהקנתה  סמכות  להאריך  מועד  שנקבע  בחיקוק

נאמר ,  השופט  זילברג'  כבמפי  ,  והן  בדעת  המיעוט,  חשין'  ז'  השופט  ש'  כבידי  -שניתנה  על

 . כי סמכות מעין זו דרושה ונחוצה היא

ל  הותקנו  תקנות  לתיקון  סדרי  הדין "  הנ1/49א  "  ע-הדין  ב-כשלוש  שנים  לאחר  שניתן  פסק

-כי  בית,    נאמר11בתקנה  ).  1130'  עמ,  283  ,29.6.52ת  "ק  (1952-ב"תשיה,  בדיון  אזרחי

  מועד  או  זמן  לפעולה  שנקבע כל"המשפט  רשאי  להאריך  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו  

הוראה  זו  לא  נתנה  פתרון  לאותם  מקרים  בהם  המועד ".  משפט  או  על  פיהן-בתקנות  בית

, המשפט  המקורי-לאחר  חקיקתו  של  חוק  בתי,  1958רק  בשנת  .  נקבע  בחקיקה  ראשית

 11תקנה  .  כך  שניתנה  סמכות  להאריך  גם  מועד  שנקבע  בחיקוק,  הוסדר  העניין  באופן  מלא

 ): 872' עמ, 778 ,20.3.58ת "ק(חלפה ובמקומה באה תקנה בזו הלשון הקודמת הו

, כל  מועד  או  זמן  שנקבעו  בחיקוק  או  על  פיו  לעשיית  דבר  שבסדרי  דין  או  שבנוהג"
 ." המשפט או הרשם להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו-רשאים בית

ול  הנוכחי  של   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  ימצא  בסייפא  שלה  את  הגלג528המעיין  בתקנה  

 .  האמורה11תקנה 

 : נעיר עתה שתי הערות לגבי ההסדר להארכת מועדים שבתקנות סדר הדין האזרחי

מוגדר "  חיקוק"המונח  .    עוסקת  בסמכות  להאריך  מועד  שנקבע  בחיקוק528תקנה   . א

הסמכות  המוקנית ,  כן-על).    לחוק  הפרשנות1סעיף  "  (חוק  או  תקנה:  "במילים  אלה

  מאפשרת  להאריך  מועד  שנקבע 528רשם  לפי  הסייפא  של  תקנה  המשפט  ול-לבית

  4.בחקיקה ראשית

-יכולה  להישאל  השאלה  הכיצד  מוסמך  שר  המשפטים  לקבוע  בחקיקת  משנה  שבית . ב

האם  אין  הדבר  עומד ?  משפט  או  רשם  רשאי  להאריך  מועד  שנקבע  בחקיקה  ראשית

                                                           
 .397ד ב "פ, יצקיורש' עמבור נ 1/49א "ע 2
 .ה-בין האותיות ד, 1120 ,1119 )2(ד יב"פ, רוזנברג' נ' קרמרז 276/58' המ, וכן ראו 3
 .393) 4(ד לו"פ, מנהל מס רכוש וקרן פיצויים' אלבר נ 916/79א "ע 4
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) 4(16  כאמור  בסעיף  ,בניגוד  לכלל  הבסיסי  הקובע  שתקנה  לא  תעמוד  בסתירה  לחוק

התשובה  הפשוטה  לפירכה  זו  מצויה  כיום  בסעיף ?  )נוסח  חדש(לפקודת  הפרשנות  

-חוק  בתי:  להלן  (1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי)  2)(א(108

בין ,  כי  שר  המשפטים  רשאי  להסדיר  בתקנות  סדרי  דין,  נאמר  שם).  המשפט  הנוכחי

" אף  אם  נקבעו  בחיקוק,  סדרי  דין  או  בנוהגהארכת  מועדים  לעשיית  דבר  שב"היתר  

זהו  אחד  מאותם ).  המשפט  המקורי-לחוק  בתי)  2(46הנוסח  הופיע  לראשונה  בסעיף  (

  5.אף היותה סותרת חקיקה ראשית-אשר עומדת בתוקף על, מקרים של חקיקת משנה

, המשפט  התעוררה  אף  בנושאים  נוספים-הסוגיה  של  הארכת  מועד  להגשת  הליך  לבית

בעבר  נדונה  השאלה ,  כך  למשל.  לא  היתה  הוראה  מפורשת  המסדירה  את  הנושאמקום  ש

המשפט -האם  נתונה  סמכות  להאריך  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  בפלילים  לבית

המשפט  העליון -הרשם  של  בית'  כב.  המשפט  המחוזי  בערעור-דין  של  בית-העליון  על  פסק

 182הקביעה  התבססה  על  סעיף  :  6קבע  כי  סמכות  כאמור  אינה  קיימת,  )ברטוב'  השופט  ד(

בו  נאמר  שניתן  להאריך  מועד  להגשת  ערעור  ולא ,  1965-ה"תשכה,  לחוק  סדר  הדין  הפלילי

  תוקן  החוק  ועתה  נאמר  במפורש  בסעיף 1995בשנת  .  היתה  התייחסות  לבקשת  רשות  ערעור

כי  הסמכות  להארכת  מועד ,  1982-ב"התשמ,  )נוסח  משולב(  לחוק  סדר  הדין  הפלילי  201

 . לה הן לגבי ערעור והן באשר לבקשת רשות ערעורח

 . המשפט העליון-בעיה דומה התעוררה בקשר למועד הגשת בקשה לדיון נוסף לבית

אין  סמכות  להאריך  מועד  להגשת ,  כי  בהעדר  הוראה  מפורשת  בנושא,  בעניין  אחד  נקבע

 : 7עתירה לדיון נוסף

פט  העליון  להאריך  מועד  כאמור המש-גם  נושא  זה  הוסדר  וכיום  נתונה  סמכות  לרשם  בית

 1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף4תקנה  ":  אם  הראה  העותר  טעם  מיוחד  לכך"

 ). תקנות הדיון הנוסף: להלן(

נתייחס  לעניין  אחר ,  מאחר  והזכרנו  את  הנושא  של  המועד  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף

.   לתקנות  הדיון  הנוסף7תקנה    היא  לנוכוונת.  הקשור  בהארכת  מועד  בנוגע  לדיון  נוסף

כי  אם  העותר  אינו  ממלא  אחר  הוראת  הרשם  בעניין  מתן  ערובה  לשיפוי ,  בתקנה  זו  נקבע

המשפט  העליון -אולם  רשאי  נשיא  בית,  תימחק  העתירה"המשיב  תוך  המועד  שקבע  הרשם  

". להאריך  את  המועד  אם  נתבקש  לכך  לפני  תום  המועד  ואם  ראה  טעם  מספיק  להארכה

                                                           
 .86-89' עמ, )1986(' כרך א, משפט מינהלי, ' בברכה, ראו בנושא זה 5
 .138) 3(ד לה"פ, מ" מרכזי בעסלון' מדינת ישראל נ 246/81' המ 6
 .1918 )3(ד יג"פ, חרפ' לונדון אשורנס נ 403/59' המ 7
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המשפט  העליון  נתונה  סמכות  להאריך -  נשיא  בית'רשה  לתשובה  היא  האם  לכבהשאלה  שנד

חרף  לשונה  של .  אף  אם  הבקשה  הוגשה  לאחר  תום  התקופה  שקצב  הרשם,  את  המועד

לשם  הארכת  מועד "  סמכות  טבועה"נפסק  כי  ניתן  לעשות  שימוש  במה  שהוגדר  כ,  התקנה

  8.כאשר הבקשה הוגשה לאחר חלוף הזמן, במקרים מתאימים

כאשר ,  המשפט  חוזר  ועולה  במקרים  שונים-הנושא  של  הארכת  מועד  לנקיטת  הליך  בבית

שכן  נסיבות  החיים  הן ,  הדבר  אינו  מפתיע.  אין  הוראות  בחיקוק  המאפשרות  הארכת  מועד

הגורמות  לאדם  להחמיץ  את  המועד  להגשתו ,  כאלה  שמציגות  לעיתים  סיטואציות  קשות

המשפט -נזכיר  עתה  פתרון  שמצא  רשם  בית,  מקוםמכל  .  עוד  נחזור  לכך  בהמשך.  של  הליך

 . שלא על דרך הכרה בסמכות טבועה להאריך מועד, העליון לבעיה הנזכרת

הדין  המשמעתי -המשפט  העליון  על  החלטה  של  בית-בעניין  אחד  מדובר  היה  בערעור  לבית

 71כאמור  בסעיף  ,  המועד  להגשת  ערעור  הוא  שלושים  ימים.  הדין-הארצי  של  לשכת  עורכי

לא  דנו ,  ואף  חקיקת  המשנה  שמכוחו,  אותו  חוק.  1961-א"תשכה,  הדין-לחוק  לשכת  עורכי

-שאלה  דומה  התעוררה  בכל  הנוגע  להגשת  ערעור  לבית.  כלל  באפשרות  של  הארכת  מועד

בהתאם ,  דין  משמעתי  של  עובדי  המדינה-ידי  בית-דין  שניתן  על-המשפט  העליון  על  פסק

גם  במקרה  זה  לא  נעשה  הסדר  בחוק  או .  1963-ג"תשכה,  )משמעת(רות  המדינה  ילחוק  ש

מאחר  ומדובר  היה  בהליכים  משמעתיים  לפי  שני .  בחקיקת  משנה  לגבי  הארכת  מועד

ולפיכך  לא  ניתן  להסתייע ,  ברור  שתקנות  סדר  הדין  האזרחי  אינן  חלות,  החוקים  הנזכרים

החיקוקים אף  שאין  באחד  מן  -כי  על,  קבע)  צור'  השופט  ש(הרשם  '  כב.    סייפא528בתקנה  

הרי  לרשם  נתונה  סמכות  להארכת  מועד  להגשת  כל ,  הנזכרים  הסדר  בעניין  הארכת  מועד

  9.ערעור או בקשה לרשות ערעור

כי  רשם  רשאי  לדון ,  נאמר  שם.  המשפט  הנוכחי-  לחוק  בתי90מקור  לסמכות  נמצא  בסעיף  ה

ור  או הארכת  המועד  להגשת  ערע"לרבות  ,  ולהחליט  בבקשות  הנוגעות  לניהולו  של  הליך

 )). 3(90סעיף " (בקשה לרשות ערעור

נמצא  בכך  פתרון  לכל  אותם  מקרים  בהם  חיקוק  ספציפי  אינו  מסדיר ,  אם  מתקבלת  גישה  זו

, כמובן,  אין  בכך.  המשפט-במפורש  את  הסוגיה  של  הארכת  מועד  להגשתו  של  הליך  לבית

סיף  במאמר או.  דין-כדי  לסייע  כאשר  עסקינן  בהארכת  מועד  לנקיטתו  של  הליך  בפני  בית

                                                           
' קראוס  נ  7325/95א  "דנ,  אולם  ראו;  272)  3(98על  -תק,  השופט  שרון'  צירינסקי  נ  5566/98צ  "דנג 8

ד "פ, בקפרו' מ נ"מוטור יוניון חברה לביטוח בע 297/59' המ: ובעבר, 1167) 2(96על -תק, אחרונותידיעות 
 .1280 )2(יג

' בנוליאל  נ  64/87פ  "בש;  527)  2(ד  מא"פ,  הלוי'  הדין  נ-הוועד  המחוזי  של  לשכת  עורכי  293/87ש  "ב 9
 .258) 3(99על -תק, מדינת ישראל' ביטון נ 2423/99פ "וכן ראו בש; 783) 2(ד מא"פ, מדינת ישראל
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המשפט  עוסק  בסמכויותיו  וכוחותיו  של  רשם  שנתמנה  לפי -  לחוק  בתי90כי  סעיף  ,  מוסגר

ראו  דין  וחשבון  של  הוועדה  לבדיקת  מעמד  הרשמים ,  כללית  לגבי  רשם(אותו  חוק  

מייד  יכולה  לצוץ  השאלה  האם  סמכות  כאמור  נתונה  לא  רק  לרשם )).  1998(וסמכויותיהם  

 .  זה בצריך עיוןנניח עניין. אלא אף לשופט

הסוג  האחד  של  הסדרים  הינם  הסדרים  שנקבעו  בחקיקה  ואשר  יש  להם  תחולה  כללית  והסוג 

המשפט  להאריך  מועד  לעשיית  פעולה  שנקבעה -האחר  נוגע  לסמכותו  הטבועה  של  בית

 . דין-בפסק

-מלנקוט  הליך  בפני  בית,  שלא  מרצונו,  ניתן  לחשוב  על  מצבים  שונים  בהם  נמנע  מאדם

, דוגמה  כזו  נוכל  למצוא  במצב  חירום.  או  מלקיים  חיוב  חוזי  במועד)  דין-  ביתאו(משפט  

המחוקק  הסדיר  את .  כולל  כוחות  המילואים,  ל"כאשר  נעשה  גיוס  מלא  או  חלקי  של  צה

, וכן  ראו  (1975-ה"תשלה,  הנושא  של  הארכת  מועד  במצב  מעין  זה  בחוק  הארכת  מועדים

-א"התשנ,  )רי  דין  במצב  חירום  מיוחדסד(המשפט  ולשכות  ההוצאה  לפועל  -תקנות  בתי

די  אם  נאמר  כי  ניתנת  על  פיו  הארכת  מועד .  אין  צורך  להיכנס  לפרטי  ההסדר  שבחוק).  1991

 סעיף (אף  לעניין  מועד  שנקבע  בחיקוק  או  על  פיו  ,  בהתמלא  התנאים  שבחוק,  סטטוטורית
 ). לחוק) 1)(ג(2

  מועד  אף  לגבי  הגשת  ערר שבאותם  מקרים  בהם  חל  החוק  מוקנית  הארכת,  כן-על,  נראה

 . כולל ועדת ערר בה עסקינן, דין-לבית

-הארכת  מועד  להגשת  הליך  לבית,  למעשה,  אשר  מקנים,  הסדרים  אחרים  בעלי  אופי  כללי

 . המשפט-המשפט ושביתה או השבתה בבתי-נקבעו לגבי פגרות של בתי, משפט

של  שביתה הטכניקה  שננקטה  בחקיקת  המשנה  היא  לקבוע  שהתקופה  של  הפגרה  או  

  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  יחד  עם  תקנות 529תקנה  ,  ראו(והשבתה  לא  תובא  במניין  הימים  

הדין -בתי,  המשפט-תקנות  בתי;  1983-ג"התשמ,  )פגרות(המשפט  וההוצאה  לפועל  -בתי

, )סדרי  דין  בתקופת  שביתה  או  השבתה  של  עובדים(לעבודה  ולשכות  ההוצאה  לפועל  

פי  חיקוק  הינם -פגרה  או  שבתון  על,  שכאשר  ימי  מנוחה,  כן-כמו,  נזכיר).  1981-א"התשמ

 סעיף (הם  לא  יבואו  במניין  הימים  ,  הימים  האחרונים  שבתקופה  שנקצבה  לעשיית  מעשה
בכל ,  לענייננו.  הסדרים  אלה  מוגבלים  בתחולתם  מבחינות  שונות).  לחוק  הפרשנות)  ג(10

  פתרון  למצב  בו  קיימת  שביתה חשוב  להצביע  על  כך  שהדין  אינו  נותן,  הנוגע  לוועדות  ערר

, הפועלות  לפי  חוק  התכנון  והבניה,  ועדות  הערר.  או  השבתה  במשרד  הממשלתי  הנוגע  בדבר

נתאר  לעצמנו  שעובדי  משרד  הפנים .  מינהלית  למשרד  הפנים-שייכות  מבחינה  ארגונית

מה  יעשה  אדם  המעוניין  להגיש .  כולל  עררים,  שובתים  ואינם  מוכנים  לקבל  מסמכים  שונים
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 ! ?המשפט אינן חלות-שהרי התקנות המתייחסות לשביתה בבתי, ערר

משפט -הוא  סמכותו  של  בית,  כאשר  עוסקים  בהארכת  מועד,  נושא  נוסף  שראוי  להזכירו

משפט  קצב -הבעיה  התעוררה  במקרים  שונים  בהם  בית.  דין-להאריך  מועד  שנקבע  בפסק

תדיר  השאלה .  ם  כלשהולמשל  ביצוע  תשלו,  דין  מועד  לעשיית  פעולה-בהחלטה  או  בפסק

דין  להסכם  פשרה  וכאשר  המועד  לעשיית -משפט  נתן  תוקף  של  פסק-התעוררה  כאשר  בית

אף  בהקשר  זה  ניתן  לחשוב  על  נסיבות  חריגות  שהביאו  לכך  שאדם  לא .  מעשה  נקבע  בהסכם

עמידה -לפעמים  התוצאה  של  אי.  דין  תוך  המועד  שנקבע-ביצע  את  החיוב  שהושת  בפסק

התעוררה  השאלה  האם  בכוחו  של .  ת  קיצונית  וקשה  מאוד  ביחס  למחדלבמועד  עלולה  להיו

המשפט  אכן  הכירו  בכך -בתי.  המשפט  להושיע  על  דרך  של  מתן  ארכה  לעשיית  הפעולה-בית

כאשר  הנסיבות  שהביאו  למחדל  לא  היו ,  להארכת  מועד"  סמכות  טבועה"שנתונה  להם  

כי  עצם ,    ברור10.ית  צדקבשליטתו  של  בעל  הדין  והארכת  המועד  היתה  דרושה  לשם  עשי

דין  סופי  מצביעה  על  כך  שנסיבות -ההכרה  בסמכות  טבועה  להאריך  מועד  שנקבע  בפסק

עד  שלא  היה  מנוס  מהכרה  בסמכות  כאמור  לשם ,  כה  מורכבות  ומיוחדות,  לעיתים,  החיים  הן

 . צודקות בעליל-מניעה של תוצאות בלתי

, למעשה,  מכות  טבועה  מביאיש  מקרים  שהשימוש  בס,  חשין'  השופט  מ'  כבכפי  שהעיר  

  11.לשינוי בדין המהותי ואין בו אך משום הכרה בסמכות המתייחסת לענייני דיון ונוהל

 סמכות טבועה להארכת מועד 
דין -מעיוננו  הארוך  בנבכי  הנושא  של  הארכת  מועד  להגשת  הליך  ולביצוע  מעשה  לפי  פסק

מנת -על,    ראשית  ומשנית,עולה  כי  במהלך  השנים  ננקטו  מהלכי  חקיקה,  פי  חוזה-או  על

 . להרחיב עוד ועוד את האפשרות להאריך מועד כאמור

המשפט  נתיבים  חדשים  בכדי  להכיר  בסמכותם -בצד  הפעילות  החקיקתית  מצאו  אף  בתי

שמעת  לעת  מתגלות  סיטואציות ,  כבר  ציינו.  שלהם  להאריך  מועדים  בנסיבות  מתאימות

  קצוב  בשל  נסיבות  שמעבר  לשליטתו שבהן  אין  באפשרותו  של  אדם  לעשות  מעשה  תוך  זמן

לאבחנה  שנעשתה  בחקיקה  בקשר  להארכת  מועד  בין  נסיבות  שאינן  בשליטתו  של  אדם (

לעיתים ).  1955-ו"תשטה,  לחוק  השיפוט  הצבאי)  א(427ראו  סעיף  ,  לבין  נסיבות  אחרות

                                                           
מ "ישראל  ארגמן  חברה  לבניין  בע  201/80א  "  ע,79/82ש  "ב;  89)  2(ד  כח"פ,  מחלב'  בן  שחר  נ  22/73נ  "ד 10

, בן דוד' רבי נ'ג 1233/91א "רע; 729) 4(ד  לח"פ,  חדורי'  עודה  נ  499/81א  "ע;  362)  2(ד  לו"פ,  ברנפלד'  נ
 .279) 3(ד מו"פ, זכאי' שקולניק נ 230/87א "ע; 661) 5(ד מה"פ

 .199) 1(ד נה"פ, סלומון' רוקר נ 6339/97א "רע 11
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המביא ,  למשל  במקרה  של  מצב  חירום  לאומי,  מדובר  בנסיבות  המתייחסות  לאנשים  רבים

כן -כמו.  1975-ה"תשלה,  פתרון  כולל  למצב  מעין  זה  ניתן  בחוק  הארכת  מועדים.    כללילגיוס

המשפט  ולשכות  ההוצאה -הזכרנו  את  הפתרון  שנמצא  לעניין  שביתה  או  השבתה  של  בתי

המקרים  האמורים  אינם  מתייחסים  לנסיבות  פרטיות .  המשפט-לפועל  ואף  לגבי  פגרות  בתי

פי  חיוב -ליך  או  החייב  לבצע  פעולה  מסויימת  עלאו  אישיות  של  אדם  המעוניין  להגיש  ה

נסיבות  פרטיות  או  אישיות  יכולות  להיות  בעלות  משמעות  דומה ,  ברם.  שהושת  עליו

ניתן  לחשוב  על  מקרים  של  תאונה  או  חולי  קשה  המונעים  מאדם .  מבחינת  השפעתן

 .שמצבים  מעין  אלה  קשים  להסדרה  באופן  כולל  ומראש  על  דרך  חקיקה,  דומה.  מלפעול

הדין  להאריך  את -המשפט  או  לבית-הפתרון  האפשרי  הוא  באמצעות  מתן  סמכות  לבית

 . דעת-תוך מתן שיקול, המועד

, כפי  שראינו,  המשפט-מצאו  בתי,  כאשר  המחוקק  לא  הסדיר  את  הנושא  באופן  מפורש

הדרך  הבולטת  ביותר  היתה  באמצעות  הכרה  בסמכות  טבועה .  דרכים  שונות  לטפל  בבעיה

דין -  של  בתי,  כאמור,  עקרונית  ניתן  להכיר  בסמכות  טבועההמבחינ,  אכן.  דלהאריך  את  המוע

-כפי  שהוכרה  סמכות  כזו  של  בתי,  הדין  המינהליים  אינו  חל  לגביהם-שחוק  בתי,  מינהליים

מה  ההבדל  בין  מקרה  בו  אדם  לא  הפקיד  במועד  את  הערובה  לעניין  דיון  נוסף  עקב .  המשפט

! ?דין  מינהלי  כלשהו-דומה  שמנע  הגשת  ערר  לביתהיותו  מאושפז  בבית  חולים  לבין  מקרה  

' כב.  ניתן  בהחלט  להכיר  בסמכות  של  ועדת  ערר  להאריך  מועד  מכוח  סמכות  טבועה,  כן-על

  לחוק  התכנון 198הדנה  בעררים  לפי  סעיף  ,  לוועדת  עררכי  קבע  ,  ביין'  ר  ד"השופט  ד

נראה ,    עם  זאת12.יהטרחה  לעניין  דיון  בפנ-יש  סמכות  טבועה  לפסוק  הוצאות  ושכר,  והבניה

לדרך  של  השלמת הכוונה  .  במקרה  הנוכחי  ניתן  להכיר  בסמכות  כאמור  בדרך  שונה  ועדיפהכי  

 : הדרך של סמכות טבועה מתאימה פחות במקרה זהיוצא כי ). לאקונה(חסר 

" סמכות  טבועה"גבולותיה  של  אותה    :  "...חשין'  השופט  מ'  כבידי  -כפי  שנאמר  על . א

היקף  פרישתה  של  הסמכות  אינו  בהיר   ...,)לשון  המעטהב(  משהו  –מטושטשים  

ראוי  שיעשה  בה  שימוש  כאמצעי ,    בשל  עמימותה  של  הסמכות  הטבועה13":לחלוטין

 . לאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות, אחרון

המידה -הכרה  בסמכות  טבועה  להאריך  מועד  אינה  נותנת  תשובה  לשאלה  מהו  קנה . ב

 . תייחס לבקשה ספציפית להארכת מועדפיו תפעל ועדת ערר בבואה לה-על

 : הקובע כדלקמן,  לחוק הפרשנות17הבסיס החוקי לסמכויות עזר מצוי בסעיף 

                                                           
 .30734) 1(98מח -תק,  חדרה,הוועדה המקומית לתכנון ובניין עיר' שליק נ 5020/97) 'חי(ש "ע 12
 .)'מול האות ב (264' עמב,  לעיל11ש "אה הר 13
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11   הארכת מועדים

  משמעה  גם  הסמכה –הסמכה  לעשות  דבר  או  לדון  בעניין  פלוני  או  להכריע  בו   ) א"(
 . לקבוע נוהל עבודה וסדרי דיונים ככל שאלה לא נקבעו בחיקוק

  משמעה  גם  מתן  סמכויות  עזר –לכפות  עשייתו  הסמכה  לעשות  דבר  או   ) ב(
  ".הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת

כולל  ועדת  ערר  הפועלת  לפי  חוק  התכנון ,  דין  מינהלי-שסעיף  זה  חל  אף  על  בית,  ברי

מיועדות .    סמכויות  עזר  כשמן  כן  הן14.שהרי  לגופים  אלה  נתונה  סמכות  דיון  והכרעה,  והבניה

אף  אם  החיקוק  הספציפי  לא  היקנה  לו  סמכות  בכל ,    לתפקדהן  לאפשר  לגוף  בו  מדובר

דין  רבני  לקבוע -מכאן  ההכרה  בסמכותו  של  בית.  הנוגע  לקביעת  נוהלי  עבודה  וסדרי  דיונים

  הסמכות  להאריך  מועד  אינה 15:כל  עוד  אלה  לא  נקבעו  בחיקוק,  בעצמו  את  סדרי  הדין  בפניו

ובלבד  שהפונה  אליה ,  דה  תתפקדיען  כי  אין  מניעה  שהווע,  יכולה  להחשב  כסמכות  עזר

ובהתייחס  למקרה  הקונקרטי ,  במילים  אחרות.  הגיש  את  הערר  במועד  שנקבע  בחיקוק

אילו  הוגש  הערר  על  החלטתה  של  השמאית  המכריעה  תוך  שלושים  ימים  מעת ,  שבפנינו

חייבת  היתה  הוועדה  לדון  בערר  ונתונים  לה  כל  הכוחות  הדרושים  לשם ,  שהומצאה  החלטתה

 . אין מקום לדבר על סמכות להאריך מועד כסמכות עזר, פיכךל. הכרעה

חרף  העדרה  של  הסמכה ,  דין  להאריך  מועד-האפשרות  הנוספת  להכיר  בסמכותו  של  בית

אם  נגיע  למסקנה  כי  העובדה ,  היינו.  הינה  באמצעות  השלמת  חסר,  מפורשת  בחיקוק

ף  נאמר  כי  אין ואם  א,  שהוועדה  לא  הוסמכה  להאריך  מועד  הינה  בבחינת  חסר  בחקיקה

יהא  מקום  לקבוע  שאכן  לוועדת  ערר  נתונה  סמכות  להאריך  מועד ,  מדובר  בהסדר  שלילי

  שיטתנו  המשפטית 16.הנושא  של  חסר  והשלמתו  הינו  נושא  מורכב.  להגשתו  של  הליך  בפניה

,   לחוק  יסודות  המשפט1הדבר  עולה  בבירור  מסעיף  .  מכירה  באפשרות  של  השלמת  חסר

השאלה .  הקובע  מהי  הדרך  להשלמתו  של  חסר,  )ק  יסודות  המשפטחו:  להלן  (1980-ם"התש

משמעו ,  דין  להאריך  מועד-המקנה  סמכות  לבית,  העיקרית  היא  האם  העדר  הוראה  חוקית

אין  צורך  לחזור  ולפרט  את  ההסדרים  השונים  שנקבעו  בחקיקה  לשם .  חסר  הטעון  השלמה

, רים  השונים  שבחקיקהלאור  ההסד.  נקיטת  פעולה  תוך  מועד  קצוב-טיפול  בבעיה  של  אי

נראה  לי  כי  מוטל  נטל  כבד  על  הטוען  שהשתיקה  של  החוק  בנושא  דיוננו  הינה  בבחינת 

 . השולל הכרה בסמכות להאריך מועד, הסדר מלא ושלם, קרי, הסדר שלילי

                                                           
 . ואילך246' עמ', כרך א, )1996 (הסמכות המינהלית, ' יזמיר 14
רה באותו  מק,  אם  כי  (106  )1(ד  טו"פ,  הדין  הרבני  האיזורי-בית'  ועד  עדת  הספרדים  נ  150/59צ  "בג 15

  לפקודת 26בלא  איזכור  של  סעיף  ,  מנת  להכיר  בסמכויות  עזר-נעשה  שימוש  בסמכות  טבועה  על
 . לחוק הפרשנות בא תחתיו17אשר סעיף , )נוסח חדש(הפרשנות 

 .פרקים שני ושלישי, שער רביעי', כרך א, פרשנות במשפט, ' אברק 16
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, כנראה  אך  בתחום  של  ערעורי  בחירות,  לעניין  זה  חשוב  לציין  כי  מוצאים  אנו  הסדרים  שונים

המשפט  סמכות -הוראות  השוללות  מבתי.    סמכות  להאריך  מועדבהם  נשללה  במפורש

, 1965-ה"תשכה,  )בחירות(א  לחוק  הרשויות  המקומיות  23להאריך  מועד  מצויות  בסעיף  

ההיגיון  שמאחורי .  1969-ט"תשכה,  )נוסח  משולב(  לחוק  הבחירות  לכנסת  143ובסעיף  

ות  הבחירה  והזוכים וודאות  בכל  הנוגע  לזהות  בעלי  זכ-מצב  של  אי:  הוראות  אלה  ברור

רצוי  ועלול  אף  לפגוע  באושיות  המשטר -הינו  בלתי,  בין  כלליות  ובין  מקומיות,  בבחירות

 . הדמוקרטי

, בעניין  הטעון  הכרעה  אין  התייחסות  בחקיקה  לנושא  של  הארכת  מועד  להגשת  ערר,  כזכור

  :המשפט העליון הציג את השאלה-בית. כלומר החוק שותק בעניין

יצירה ,  האם  נראה  בה  שתיקה  מדעת,  ...  להתייחס  לשתיקת  המחוקקכיצד  עלינו  "...

השמטה ,  הדעת-או  שמא  נראה  בה  מעין  שכחה  בהיסח...  מכוונת  של  הסדר  שלילי

  17"?מובנת של עיקרון משפטי שיחול באותו עניין-בלתי

האם  הכרה  בסמכות  להאריך  מועד ?  כיצד  נתייחס  לשתיקתו  של  חוק  התכנון  והבניה  בנושא

רר  בענייני  תכנון  ובניה  מתנגשת  עם  תכליתו  של  חוק  התכנון  והבניה  וההסדרים להגשת  ע

במיוחד ,  לאור  העובדה  שחוק  התכנון  והבניה,  טענה  כזו  אכן  ניתן  להעלות?  השונים  שבו

מתוך  כוונה ,  קובע  לוחות  זמנים  לגבי  הליכי  תכנון  ורישוי,  1995  שלו  משנת  43בעקבות  תיקון  

הוכתרה ,  43אשר  הפכה  לתיקון  ,  בירור  מכך  שהצעת  החוקהדבר  עולה  ב.  לקצרם  ולפשטם

, ראו  ("1994-ה"התשנ,  )40'  תיקון  מס)  (ייעול  וקיצור  הליכים(הצעת  חוק  התכנון  והבניה  "

ניתן ,  כלומר).  157-  ו  )ב(109,  )א(109  ,)ב(62:  הסעיפים  הבאים  בחוק  התכנון  והבניה,  למשל

ם  הדבר  לעיכובם  של  הליכי  תכנון  ורישוי לטעון  כי  אם  תינתן  הארכת  מועד  להגשת  ערר  יגרו

דווקא  המקרה  בו  אנו  דנים  אינו  נוגע  כלל  להליך ,  עם  זאת.  ולהתמשכותם  מעבר  למידה

 . תכנון או רישוי שטרם נסתיים

, כי  עוסקים  אנו  במהלך  שתחילתו  בתביעה  לפיצויים  בגין  פגיעה  שלא  עקב  הפקעה,  נזכיר

ת  כל  כולה  על  תוכנית תיעה  כזו  מושתתב.    לחוק  התכנון  והבניה197בהתאם  לסעיף  

תוך  שלוש  שנים  מיום  תחילת "המועד  להגשת  תביעה  הוא  ,  )ב(197כאמור  בסעיף  .  שאושרה

ידי -הזכות  לתבוע  פיצויים  נובעת  מפגיעה  שנגרמה  על,  משמע".  תוקפה  של  התוכנית

ר אין  שום  סתירה  בין  הכרה  בסמכות  של  ועדת  ער,  כן-על.  תוכנית  שאושרה  ונכנסה  לתוקף

לבין  התכלית  של ))  ד(198או  לפי  סעיף  )  (4)(ה(198להאריך  מועד  להגשת  ערר  לפי  סעיף  

סבורני  שגם  במקרים ,  יתרה  מזאת.  בכל  הנוגע  לקיצורם  של  הליכי  תכנון  ורישוי,  43תיקון  

                                                           
 .1549, 1545 )2(ד יד"פ, מ"ניב בע' פריצקר נ 108/59א "ע 17
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כאשר  מדובר  בעררים  הנוגעים  להליכי  תכנון  או  רישוי ,  אחרים  לפי  חוק  התכנון  והבניה

 18.שכן  אף  שם  אין  מדובר  בהסדר  שלילי,  ר  בסמכות  להאריך  מועדיש  להכי,  שטרם  הושלמו

הוא  קבע  כי  אין  למועצה  הארצית  סמכות  טבועה ,  מודריק'  ר  ע"ד  בפני  נדוןבמקרה  אחד  ש

. 1208/0119)  א"ת(מ  "עת:  לחוק  התכנון  והבניה)  ד(110להאריך  מועד  להגשת  ערר  לפי  סעיף  

אלה  מה  הדין  אילו  היה  מדובר  באותו השאיר  בצריך  עיון  את  הש  מודריק'  ר  ע"דאף  ,  ברם

בסופו  של  יום  עלינו .  שבגינה  נגרם  איחור  בהגשת  ערר,  כמו  תאונה,  מקרה  בנסיבות  חריגות

כולל  ועדות  הערר  השונות  שבחוק ,  הדין  המינהליים-כי  התפקיד  של  מרבית  בתי,  לזכור

-אי.    שונותהוא  להפעיל  ביקורת  ופיקוח  על  החלטות  של  רשויות  מינהליות,  התכנון  והבניה

אף  כאשר  הערר  לא  הוגש  במועד  בשל  נסיבות  שאינן ,  הכרה  בסמכות  להאריך  מועד

דין -אינה  מתיישבת  עם  המטרה  שמאחורי  הקמתם  של  בתי,  בשליטתו  של  המבקש  לערור

שהפתרון  לדילמה  יימצא  על  דרך  נקיטת  גישה  מצמצמת  באשר  לאפשרות ,  דומה.  מינהליים

בצד  הכרה  בסמכות  העקרונית  של  ועדות ,  משום  כך.  תכאשר  זו  מתבקש,  ליתן  הארכת  מועד

מנת  למנוע  שהליכי  התכנון -על,  יהיה  מקום  לקמץ  במתן  הארכות  מועד,  ערר  להאריך  מועד

 . והרישוי יתארכו ויתעכבו

כי  הדבר  אינו  מתיישב  עם ,  טענה  אפשרית  כנגד  הכרה  בסמכות  להאריך  את  המועד  היא

אין  סמכות  לשום  רשות  מינהלית  אלא  אותה   "לפי  עיקרון  זה.  עיקרון  חוקיות  המינהל

לטעון  כי  שתיקתו  של  חוק  התכנון  והבניה ,  כן-על,    ניתן20":סמכות  שהוענקה  לה  לפי  חוק

מובילים  למסקנה  שאין  לוועדת  ערר  סמכות  להאריך ,  בשילוב  עם  עיקרון  חוקיות  המינהל

  להאריך  מועד דין  מינהליים  נתון  הכוח-העלינו  את  האפשרות  שלבתי,  כזכור.  את  המועד

כי ,  בדברו  על  עיקרון  חוקיות  המינהל  אף  כתב,  פרופסור  זמיר.  מכוח  הסמכות  הטבועה

לא  קיימת  סתירה  בין המשפט  סבור  כי  -בית  21":שומר  נפשו  ירחק  מהסמכות  הטבועה"

  עיקרון  חוקיות 22.דין  להאריך  מועד-עיקרון  חוקיות  המינהל  לבין  הכרה  בסמכות  של  בתי

מנת  להגן  על  האזרח  מפני  סמכות  יתר  של  הרשויות  הנימנות  על -  על,בין  היתר,  המינהל  בא

דין  מינהלי  מוקנית  סמכות  להאריך  מועד -כי  אם  נמצא  שלבית,  יש  לזכור.  המינהל  הציבורי

מבחינה ,  יהיה  בכך  משום  חיזוק,  אף  בהעדר  הוראה  מפורשת  בחיקוק,  להגשת  הליך  בפניו

                                                           
, אם  כי  לגבי  ועדת  ערר  מסוג  אחר,  להשקפה  בדבר  קיום  הסדר  שלילי  בכל  הנוגע  לסמכות  להארכת  מועד 18

 .1067) 2(96מח -תק, מנהל הארנונה עיריית חיפה' מ נ"הד הקריות בע 557/95) 'יח(ש "ראו ע
-תק,  ההמועצה  הארצית  לתכנון  ולבני'  גן  נ-הוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה  רמת  1208/01)  א"ת(מ  "עת 19

 1282) 4(2001מח 
 .49' עמ', כרך א) 1996(הסמכות המינהלית , ' יזמיר 20
 .53' עמ, שם 21
 ). לעיל12הערה ( 5020/97) 'חי(ש "ראו ע, לדעה דומה 22
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דין  מינהלי  הינו -השכיח  של  פניה  לביתהמקרה  .  של  הביקורת  על  מעשי  המינהל,  מסויימת

שהקביעה  כי  לוועדת  ערר  נתונה ,  מכאן.  המקרה  בו  אזרח  מלין  על  החלטה  מינהלית  כלשהי

סמכות  להאריך  מועד  לא  תפגע  באזרחים  אלא  דווקא  ייתכן  ותסייע  לביקורת  על  החלטות 

  זו   היתהושאומנם  בעניין  הספציפי  שבפני,  מתעלם  מכךהמשפט  אינו  -בית.  מינהליות

, כפי  שכבר  אמרנו,  אולם.  אשר  ביקשה  להגיש  ערר,  היא  המערערת,  דווקא  רשות  מינהלית

ידי -ידי  אזרח  ולא  על-המקרה  השכיח  הינו  זה  בו  תקיפתה  של  החלטה  מינהלית  נעשית  על

 . רשות מינהלית אחרת

יש  להתייחס  לשתיקתו  של  חוק  התכנון  והבניה  בנושא  הארכת  מועד  להגשת  ערר  כאל 

לוועדה  יש  סמכות  להאריך  מועד  להגשת  ערר .  השמטה  ולא  כאל  הסדר  שלילישיכחה  או  

לחוק  התכנון )  4)(ה(198  -ו  )ד(198עררים  לפי  סעיפים  ,  היינו,  ממין  העררים  בהם  עסקינן

אף ,  הסמכות  האמורה  קיימת  גם  בכל  הנוגע  לעררים  אחרים  שבחוק  התכנון  והבניה.  והבניה

שבמקרים ,  כמובן.  ון  או  רישוי  תלויים  ועומדיםכאשר  מדובר  באלה  הנוגעים  להליכי  תכנ

  23.מעין אלה יהיה צורך בזהירות רבה במיוחד במתן הארכות מועד

                                                           
, אגא  וכט'  הוועדה  לתכנון  נ  1341/01)  יפו-א"ת(מ  "עת  -  בגרוניס'  השופט  א'  כבהסקירה  נלקחה  מדברי    23

 .915, 907) 1(2002מח -תק
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 המשפט -של בית" סמכות טבועה: "'פרק ב
  המשפט -של בית" סמכות טבועה: "'פרק ב 

 ? המשפט-מהי סמכות טבועה של בית .1
 

לקביעת ,  בארץ  ובעולם,  סודות  המשפטהביאה  את  מניחי  י"  צדק"ערטילאיותו  של  המונח  

באותם  מקרים ,  המשפט-נורמות  מוסריות  הטבועות  מעצם  טבען  במהות  תפקודו  של  בית

ולא "  משפח"צדק  לבעל  דין  ותוצאתו  -בדין  שמשמעותה  גרימת  אי"  לקונה"בהם  קיימת  

. המשפט  נודעת  בכל  הקשור  להארכת  מועדים  באשר  הם-בפרט  מעורבותו  של  בית.  משפט

שמטרתם  להביא ,  המשפט  באה  לאזן  את  סדרי  הדין-  סמכות  טבועה  של  בית,למעשה

ללא  תקלות  ולא  מתן  אפשרות  לבעל  דין  לנצל  את ,  לניהול  ההליך  השיפוטי  באורח  רצוף

 . מנת לפגוע באינטרס של בעל הדין האחר-סדרי הדין על

-ביתשל  "  סמכות  טבועה"  שם  נבחנה  22/731  נ"  ד-מהותה  של  הסמכות  הטבועה  נדונה  ב

במקרה  הקיצוני  של  הארכת  מועד  לגבי  מועדים  שנקבעו  בהסכם  שקיבל  תוקף  של ,  המשפט

-מפעיל  בית,  כלל-אפילו  לגבי  המקרים  שבדרך,  אף  חריגותו  של  מקרה  זה-על.  דין-פסק

 .המשפט שיש להפעיל סמכותו זו-הרי מצא בית, המשפט את סמכותו הטבועה

-האם  בכוחו  של  בית:    הזה  היתההדין-שהתעוררה  בפסקהשאלה  המשפטית  העיקרית  

אשר  לא  פרע  את  חובו  במועד  שנקבע ,  דין  בהסכמה-פי  פסק-משפט  להושיט  סעד  לחייב  על

הדין  ושלא  היתה  לו  שליטה -הדין  מחמת  כורח  נסיבות  שאירעו  לאחר  מתן  פסק-בפסק

 ? עליהן

 :  השופט ברנזון'כבנפסק מפי 

שם  מבדילים  בין .  אחרת,  כנראה,  הברית  היא-ההלכה  הרווחת  באנגליה  ובארצות"

המשפט  על  דעתו  הוא  והמכריע  במחלוקת  שהיתה -ידי  בית-דין  שניתן  על-פסק

אם .  דין  הנותן  תוקף  בלבד  להסכמת  הצדדים  לפי  בקשתם-לבין  פסק,  הצדדים-בין

המשפט  ביתר -נוהגים  בתי.  צדק-כדי  למנוע  אי,  דין  מהסוג  הראשון-לגבי  פסק

מכוח  הסמכות  המוקנית  להם ,  אחר  נתינתוחפשיות  באפשרות  לשנותו  או  לתקנו  ל

                                                           
 .89) 2(ד כח"פ, יוסף מחלב' יגאל בן שחר נ 22/73נ "ד  1
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כיוון ,  דין  כזה-פסק.  דין  מהסוג  השני-אין  הדבר  כך  ביחס  לפסק,  מטבע  ברייתם

לשנותו  ולתקנו ,  כלל  אפשר  לבטלו-בדרך,  שניתן  לפי  בקשת  הצדדים  ובהסכמתם

, כגון  תרמית,    רק  אם  קיימת  עילה  חוקית  מספקת  לכך–ובלעדיה  ,  אך  ורק  בהסכמה

-חוסר  הסכמה  בפועל  וכיוצא  באלה  מן  הדברים  העשויים  לפסול  פסק,  טעות  הדדית

 City; 140סימן , 267' מע, 1כרך , 5מהדורה , דין-על פסקי ,ראה פרימן. דין או הסכם
of Des Moines v. Des Moines Water Co., 318 F. Rep. 939. Chandless & 

Chandless v  .Nicholson, (1942) 2 K.B. 321  ;(1942), 2 All) (E.R. 315 ;

112 L.J.K.B. 19 ;167 L.T. 198, C.A . 
-דין  בהסכמה  הוא  יוצא  מהכלל  ביחס  לפסקי-ל  ביחס  לפסקי"אבל  כשם  שהכלל  הנ

כוח 'רשימה  על  הנושא  .  דין  בהסכמה-כך  ישנם  חריגים  גם  ביחס  לפסקי,  דין  אחרים

   ובה421'  מ  החל  מעA.L.R 139  -  מצויה  ב'דין  בהסכמה-המשפט  על  פסק-בתי

 429'  מאותנו  יכולים  לעניין  שני  החריגים  המוזכרים  בע.  נמנים  כסדרם  חריגים  אלה

-עשוי  בית,  כדי  למנוע  עוול,  הם  מראים  שבכל  זאת  ישנם  מקרים  שבהם.  430  -ו

ואלה .  דין  בהסכמה-המשפט  להשתמש  בכוח  ההתערבות  העצמי  שלו  גם  לגבי  פסק

 : הדברים כלשונם
-כו  על  כוחם  לעשות  דין  צדק  עלהמשפט  הסתמ-ישנם  מקרים  שבהם  בתי'

דין  או  צו  בהסכמה  כדי  להציל  אדם  מעוול -מנת  לפתוח  מחדש  או  לתקן  פסק

  '.או ממעשה הונאה
המשפט  חרדים  במיוחד  להגן  על  זכויותיהם  של  קטינים  או  אחרים -בתי'

 -דין  בהס-כלל  נקטו  בדעה  שלא  יורשה  לשום  צו  או  פסק-ובדרך,  דין-פסולי

,   של  אנשים  כאלה  אך  ורק  בגלל  עובדת  ההסכמהכמה  לפגוע  בזכויותיהם

 -וזאת  מתוך  ההש,  כאשר  מחמת  שינוי  בתנאים  נדרשת  ההתערבות  להגנתם

  '.קפה הרחבה כי הסמכות לגבי עניינים אלה היא מלאה ורצופה
הברית  לביסוס  ההלכה -כוח  העותר  הרבה  להביא  ציטוטין  מהפסיקה  בארצות-בא

אין  ספק  ביחס ,  וכפי  שכבר  בואר  לעיל,  דיםדין  שניתנו  בהסכמת  הצד-בקשר  לפסקי

אף  שמקורה  של  הלכה  זו  במשפט  המקובל  של  ארץ .  להלכה  השוררת  שם  בעניין  זה

לעולם  שמורה  לנו  הזכות .  אין  אנו  חייבים  לקבלה  ולנהוג  על  פיה,  המכורה  באנגליה

כאשר  אנו  סבורים  שאינה  הולמת  את  תנאי  הארץ ,  לסטות  מהלכת  המשפט  המקובל

המשפט  צריך  להיות  להם  לפה -לפי  חוש  הצדק  המפעם  בהם  ושביתותושביה  

הדין -משום  כך  מעדיף  אני  להצטרף  לדעת  הרוב  בפסק.  ולשמש  להם  אות  ומופת

דין -האחד  כפסק:  דין  שניתן  בהסכמה  יש  לו  שני  פנים-פסק,  כידוע.  נשוא  העתירה

דין  כזה  גובר  הצד -כי  בקשר  לפסק,  הועלתה  סברה  גם  אצלנו.  והשני  כהסכם
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המשפט  רשאי  לבטל  או -כלל  אין  בית-כן  בדרך-ועל,  ההסכמי  על  הצד  השיפוטי

אלא )  שלפיו  אפשר  לבטל  גם  הסכם,  כל  עוד  אין  בו  פגם(דינו  -לשנות  את  פסק

 597/69א  "  ע-ב)  כתארו  אז(השופט  זוסמן  דעה  זו  הובעה  מפי  .  בהסכמת  הצדדים

  השופט  זוסמן   ראה,עם  זאת).  826)  2(ד  כד"פ  ,אביב-  תל,פקיד  השומה'    נןרייכמ

לפחות  לגבי  עניינים  שהם  בבחינת  סעד ,  תכן  גם  גישה  אחרתיכי  ת,  לנכון  להדגיש

 . המשפט-דעתו של בית-שביושר המסור לשיקול
, )צו  מניעה(שבמקרה  של  הפרה  יינתן  הצו  ,  ואפילו  הסכימו  הצדדים  בחוזה'

ה   ולא  זו  בלבד  אלא  צו  מניע...המשפט  אינו  חייב  לאכוף  את  ההסכם  -בית

, והנסיבות  יכולות  להשתנות,  קובע  לצדדים  כלל  של  התנהגות  לגבי  העתיד

-דין  ומחייב  אדם  במעשה  חד-בכך  שונה  הצו  מפסק.  ובגלל  כן  צריך  הצו  שינוי

אם ,  השאלה  שעמדה  שם  לדיון  היתה  זו  בלבד.  כגון  תשלום  סכום  כסף,  פעמי

נה ונית,  דין  בהסכמה-המשפט  לבטל  פסק-בהסכמת  שני  הצדדים  יכול  בית

  הטעים והשופט  זוסמןשאר  הדברים  היו  אימרת  אגב  .  לכך  תשובה  חיובית

 '.דעה בסוגיות אחרות-שאינו מתכוון לחוות
דין  בהסכמה  יגבר  הצד  ההסכמי  על  הצד -אינני  רואה  מדוע  בפסק,  כשלעצמי

שומר  כל ,  או  לפחות  אם  אחד  אינו  גובר  על  משנהו,  אולי  ההיפך  הוא  הנכון.  השיפוטי

הסכם  גרידא  אין  לבטלו  או  לשנותו  אלא .  סגולותיו  ודיניו  שלו,  יואחד  על  תכונות

פרושה  עליו ,  דין-אבל  הסכם  שזכה  לצורה  ולמעמד  של  פסק.  בהסכמת  הצדדים

מדוע  מבקשים  הצדדים  להעניק .  המשפט  גם  לאחר  נתינתו-חסותו  של  בית

כדי  שיוכלו  ליהנות  מהיתרונות  הנובעים  ממעמד   ?דין-להסכמתם  מעמד  של  פסק

-לפועל  נעזרת  בית  דין  ואפשרות  אכיפתו  והוצאתו-בית-  היינו  יצירת  מעשה:זה

על  הצדדים  להשלים  עם  העובדה  שהמעמד  המיוחד .  לעומת  יתרונות  אלה,  המשפט

המשליך ,  במילים  אחרות.  מסויימות"  מגרעות"שניתן  להסכם  שלהם  גורר  אחריו  גם  

ן  לו  תוקף  של המשפט  שיטביע  את  חותמו  על  הסכם  שעשה  וית-את  יהבו  על  בית

המשפט  מעל  ומעבר -חייב  להבין  שחותם  זה  מעניק  כוח  וסמכות  לבית,  דין-פסק

לפועל  ומחמת   כשבאים  להוציאו,  דין  כזה-פסק.  למה  שיש  לו  לגבי  הסכם  גרידא

שינוי  בנסיבות  שהיו  קיימות  בשעת  נתינתו  עשויה  הוצאתו  לפועל  כמות  שהיא 

יחד .  י  שהיה  נוהג  בכל  מקרה  אחרהמשפט  לנהוג  לגביו  כפ-רשאי  בית,  לגרום  עוול

דינו  בערעור -  בפסקכהן'  השופט  יעם  זאת  לא  למותר  לחזור  ולהדגיש  את  אשר  אמר  

  :כי, הנדון
דין  שבהסכמה  יותר -המשפט  חייב  להחמיר  בעניין  זה  בקשר  לפסקי-בית'

מאשר  במקרים  אחרים  ושרק  בנסיבות  יוצאות  דופן  יש  להשתמש  בסמכות  זו 
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  '.דין כאלה-כלפי פסקי
פוטרת  אותי ,  הדין  הנדון-המסקנה  שהגעתי  אליה  בדבר  האפשרות  לתקן  את  פסק

שיש  לקרוא  תנאי  מכללא  לתוך  ההסכם  בנוגע ,  מלדון  בטענתו  החוזרת  של  המשיב

מצד .  משפט  זה-ידי  בית-  טענה  שכאמור  נשללה  פה  אחד  על–להארכת  מועדים  

ור  אינה  אלא  צורה גם  אינני  מוצא  טעם  בטענת  העותר  כי  החלטת  הרוב  בערע,  שני

האמת  היא  שיש .  של  שימוש  באותו  עיקרון  של  תנאי  מכללא,  צורה  מוסווית,  אחרת

הבדל  מהותי  בין  תנאי  מכללא  הנקרא  לתוך  ההסכם  לבין  הושטת  סעד  של  הארכת 

המשפט  איננו  אלא  נותן -במקרה  הראשון  בית.  דין  בהסכמה-מועד  שנקבע  בפסק

לו  נתנו ,  ם  שהיו  ממילא  מסכימים  לותוקף  למה  שהוא  מדמה  שהיתה  כוונת  הצדדי

הסמכות  הטבעית  הקיימת  בידי ,  מצד  שני.  את  דעתם  על  כך  בעת  עשיית  ההסכם

אינה  תלויה ,  דין  אינה  נובעת  מהסכמת  הצדדים-המשפט  לשנות  או  לתקן  פסק-בית

מבחינה  אחרת .  והוא  יכול  לעשות  שימוש  בה  ללא  כל  קשר  וזיקה  להסכמתם,  בהם

המשפט  באנגליה  גילו  את -דומה  שבתי.    בין  שני  הדבריםיש  אולי  דמיון  מסויים

 -כדי  שיוכלו  למלא  את  הנראה  להם  כחסר  בהסכם  על,  העיקרון  של  תנאי  מכללא

אבל  קדושת  העיקרון  של  חופש .  מנת  לעשותו  שלם  ויעיל  מבחינה  עסקית

  צה  אותם  להלבישו  איצטלה  של  ירידה  לכוונת  הצדדים  בשעת -ההתקשרות  איל

המשפט  אינם  מרבים  להשתמש -אף  שבתי,  כי  בפועל,  אמת  היאה.  עשיית  ההסכם

זוהי  התערבות  מסויימת  בחופש  ההתקשרות  של  הצדדים  ובקביעת  תנאיה ,  בכוח  זה

על  אחת  כמה  וכמה  שמותר ,  המשפט  מתירים  זאת  לעצמם-אם  בתי.  לאחר  מעשה

להכריז  על ,  דין  להסכמת  הצדדים-אחרי  שעשו  מעשה  ונתנו  תוקף  של  פסק,  להם

כבעלי  סמכות  טבעית  לשנות ,    בנסיבות  מתאימות  מבחינת  הצדק  והיושר,עצמם

 . הדין-מועדו של חיוב הכלול בפסק
עשו  כמיטב  יכלתם  כדי  להוכיח  איש  איש  את ,  כל  אחד  מהם,  המערער  והמשיב

, המשיב  אומר.  הארכתו-ידי  הארכת  המועד  או  אי-צדקתו  שלו  והעוול  שייגרם  לו  על

ותו  של  העותר  לקבל  את  הדירה  כמוה  כעמידה  על התעקש,  בנסיבות  הקיימות,  כי

דו  מעלה  על  נס  את  התנהגותו  ומזכיר יהעותר  מצ.  והכוונה  ברורה,  "ליטרת  הבשר"

כי  מעולם  לא  עמד  על  מיצוי  זכויותיו  נגד  המשיב  ועשה  עמו  פעם  ופעמיים  פשרות 

כאשר  אינו  מוכן  עוד  לוותר  על  זכויותיו  החוקיות ,  וכעת.  לפנים  משורת  הדין

אין  להטות  את  הדין  לטובת  המשיב  רק  בגלל  הצרה  שנתרחשה ,  יעות  לו  כדיןהמג

 ...ובאה עליו
והמושג ,  משפט  וצדק  הם  שמות  נרדפים,  אולי  יותר  מאשר  אצל  כל  עם  אחר,  אצלנו

והנה  דוגמאות  אחדות  מני  רבות .  משפט  צדק  מושרש  עמוק  עמוק  בתודעת  העם
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, ב"כ,  ירמיה  ('ותיו  בלא  משפטצדק  ועלי-הוי  בונה  ביתו  בלא':  הלקוחות  מהמקרא

שופטים  ושוטרים  תתן ';  )'ג',  ח,  איוב  ('האל  יעות  משפט  ואם  שדי  יעות  צדק',  )ג"י

הסמכות  הטבעית  שמדובר ).  ח"י,  ז"ט,  דברים  ('ושפטו  את  העם  משפט  צדק'  לך  וכו

יעילות  המשפט ,  בה  במשפט  זה  אינה  אלא  אותה  סמכות  מינימלית  בענייני  נוהל

: המשפט  כדי  שיוכל  למלא  את  התפקיד  שלמענו  הוא  קיים-לביתוצדקתו  הדרושה  

סמכות  זו  היא  הביטוי  החיצוני  לחוש  הצדק  הפנימי  שהשופט .  עשיית  משפט  צדק

 . ניחן בו והנותן לו פורקן בעשיה היומיומית שלו
שכן ,  'מקרים  קשים  יוצרים  חוק  רע'כוח  העותר  מזכיר  גם  את  המימרה  הידועה  ש-בא

המשפט  הלכה -חידש  בית,  די  להושיט  סעד  למשיב  הנתון  בצרהכ,  לדעתו  במקרה  זה

דעת  הרבה  מעבר  למה  שלקחו  להם -מרחיקת  לכת  המעניקה  לו  סמכות  שבשיקול

לזה  אפשר  להשיב .  פי  חיקוק  כלשהו-או  ממה  שניתן  להם  על,  המשפט  עד  כה-בתי

 River Wearבעניין)  Blackburn(ידי  לורד  בלקבורן  -בדברי  התשובה  המובאים  על
Commis The River Wear Commissioners v. William Adamson and ors. 

2 APP. Cas. 743, 770  ;47 L.J.Q.B. 193  ;37 L.T. 543  ;42 J.P. (1877), (244
  ;26 W.R. 217  ;3 Asp. M.L.C. 521, H.L.,sioners v. Admason (1877), 2 

App. Cas. 743, 770  ינני  יכול  להאמין  כי א.  'זהו  חוק  רע  היוצר  מקרים  קשים'  כי

שאין  בידו  לעזור  למשיב  בצרה  הנוראה  שבאה  עליו ,  החוק  שלנו  הוא  רע  עד  כדי  כך

' גרינבוים  נ  391/68א  "  ע-  בהשופט  ויתקוןנאמנים  עלי  דברי  .  הדין-לאחר  מתן  פסק

  בערעור  נשוא כהן'  השופט  ידינו  של  -המובאים  בפסק,  809)  2(ד  כב"  פ,מ"גוטקס  בע

כל  ההבדל  בין  שני .  'דו  של  שופט  קצרה  מלהושיע  במקרה  כזהאין  י'ש,  עתירה  זו

המקרים  הוא  בזה  ששם  הצדיקה  שעת  חירום  לאומית  כללית  הארכת  מועד  שנקבע 

שמנע  מהמשיב  לעמוד ,  וכאן  נוצר  מצב  חירום  פרטי  קיצוני,  דין  בהסכמה-בפסק

מה  לי  מצב  חירום  זה  או  אחר  כאשר  התוצאה  היא  אותה .  בהתחייבותו  במועדה

, השופט  מניגם  .  המשפט  היא  אותה  עזרה-והעזרה  הנדרשת  מבית,  אהתוצ

  לסוגיה  זו  של ,371)  3(ד  כ"  פ,להמן'  ברגמן  נ  122/66א  "  ע-דינו  ב-בהתייחסו  בפסק

 : חיווה את דעתו לאמור, דין-הארכת מועד שנקבע בפסק
להאריך )  inherent jurisdiction(משפט  נתונה  סמכות  טבועה  -לכל  בית'

העשיה  נובעת  מסיבות  שלא -אם  אי,  דינו  לעשיית  דבר-בפסקמועד  שנקבע  

  '.צדק-היתה למבקש שליטה עליהן והארכת המועד נחוצה כדי למנוע אי
 . דין-דין לפסק-הוא לא הבדיל בין פסק

  לחוק  הפרוצידורה 108דינו  נשוא  העתירה  גם  את  סעיף  -הזכיר  בפסקכהן  '  השופט  י

דומני .  סעד  במקרה  הנדון  כל  ניגוד  לווקבע  שאין  בהושטת  ,  העתמאני,  האזרחית
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שאפשר  אף  ללכת  מעבר  לזה  ולעשות  את  הסעיף  אבן  פינה  לצידוק  הדין  שנקבע 

 : לפי סעיף זה. גם לגבי ההסכם כהסכם, ידי שופטי הרוב בערעור-על
, מילוי  התקשרות-מחייבים  את  המתקשר  בתשלומי  נזקים  שנגרמו  מסיבת  אי'

-אבל  אם  אי.    אם  לא  היתה  כוונה  רעהואפילו,  או  מסיבת  איחור  במילואה

כלומר  מסיבה ,  מילוי  ההתקשרות  או  האיחור  במילואה  נובעים  מסיבה  הכרחית

אין  מחייבים  אותו ,  אפשר  לייחסה  למתקשר  ושאין  בכוחו  לדחותה-שאי

  '.בנזקים
משום  שזו  היתה  התרופה  היחידה ,  מדובר  כאן  רק  בתשלום  פיצויים  בגין  הפרת  חוזה

אבל  בעצם  אפשר  לדלות  ממנו  עיקרון .  ק  העתמאני  בנדון  זהשהיתה  ידועה  לחו

מילוי  החיוב  או  על  איחור -שבנסיבות  האמורות  בו  אין  החייב  אחראי  על  אי,  כללי

רשאים  להסדיר ,  אם  הם  רוצים  בכך,  לא  מן  הנמנע  כי  הצדדים,  יחד  עם  זאת.  במילואו

ל  נסיבה ביניהם  את  העניין  באופן  אחר  ולהטיל  על  עצמם  אחריות  מוחלטת  בכ

אולם  במקרה  שלפנינו  אין  כל  תניה  הדנה  במקרה  של  חוסר  אפשרות  ביצוע .  שהיא

  כמות  שהוא 108סעיף  ,  כן-על.  מחמת  אונס  והמטילה  על  החייב  אחריות  מוחלטת

ומסתבר  כי  התוצאה  היא  שמבחינת  הדין  החל  על ,  חל  על  היחסים  בין  הצדדים

ד  שמצב  חוסר  האונים  שלו פטור  המשיב  ממילוי  התחייבות  כל  עו,  ההסכם  כהסכם

מביאה  לתוצאה  אולי  מרחיקה  לכת  אף  מעבר ,  אם  היא  נכונה,  דעה  זו.  קיים  ועומד

המשפט  למנוע -פי  הסמכות  הטבועה  בבית-למה  שניתן  לעשות  במקרה  כזה  על

אין  אני  מחווה  בו  דעה ,  כיוון  שלא  שמענו  טענות  בעניין  זה,  אבל.  צדק-עשיית  אי

 . סופית
ני  מציע  לדחות  את  העתירה  ולחייב  את  העותר  בתשלום א,  לאור  האמור  לעיל

 ". לירות2,000הוצאות המשיב בסכום כולל של 

  :כהן' השופט ח

אלא  מאחר .  השופט  ברנזון,  מסכים  אני  לכל  מה  שיצא  מתחת  ידי  חברי  הנכבד"

ומאחר  וכפי  הנראה ,  המידה-על-יתר,  ל"  הנ597/72א  "  ע-ואולי  קיצרתי  בשלי  ב

וכן  מפני ,  וב  התקדימים  האנגליים  והאמריקניים  בסוגיה  זוסוטים  אנו  הפעם  מר

אמרתי  להוסיף ,  הדין-הכבוד  לטענות  המצויינות  שהוגשו  לנו  מטעם  שני  בעלי

 . דברים אחדים משלי
מקום  ושעה  שלמען  עשות  צדק  רואים  אנו  להעלים  עינינו  מן  ההלכה  הפסוקה 

למצוא  בדיני  התורה הרגלתי  עצמי  לברר  תחילה  שמא  ניתן  ,  האנגלית  והאמריקנית

לא  חלילה  שהתקדימים  האנגליים  מחייבים  אותנו  כל  עוד  לא :  אילן  להיתלות  בו

ולא  שיש  בדיני  ממונות  של  המשפט  העברי ,  מצאנו  לנו  תקדים  אחר  במשפט  העברי
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יהיה ,  אבל  הצדק  שאנו  חייבים  ומשתדלים  לעשותו;  כדי  לחייבנו  לפסוק  על  פיהם

  סמוכין  במסורתנו  המשפטית  ובחכמת  צדקתם בטוח  ומיוסר  יותר  כשהוא  מוצא  לו

 . של קדמונינו זכרם לטוב
 -בדיון  הקודם  יצאנו  שלושתנו  מן  ההנחה  שאין  לקרוא  לתוך  הסכם  הפשרה  בין  בעלי

לעניין  זה  הלכנו .  מכללא  שאם  יחלה  המשיב  יידחו  לו  מועדי  תשלומיו-הדין  תנאי

דינו -וארה  בפסקכפי  שב,  בעקבות  ההלכה  הפסוקה  לפי  המשפט  המקובל  האנגלי

משפט  זה  סמך  ידו  עליה  לא  פעם -וכפי  שבית,  שם,  השופט  מני,  של  חברי  הנכבד

א "ע;  142)  1(ד  כג"  פ,'  ואח,שמעון  כהן'  שמעון  עדני  נ  230/68א  "ראה  ע(בעבר  

בטענותיו  בתשובה ).  ועוד,  809)  2(ד  כב"  פ,מ"גוטקס  בע'  גרינבוים  נ  391/68

מכללא -שיב  ומנסה  להחזיר  עטרת  התנאיכוח  המ-לעתירת  הדיון  הנוסף  חוזר  בא

שאם  אמרנו ,  בשנינות  רבה,  כוח  העותר  על  מציאה  זו  וטוען-והנה  קופץ  בא;  לישנה

ידי  שנותנים  אנו  סעד -על:  מכללא  אך  השלינו  את  עצמנו-שאין  כאן  כל  תנאי

מכללא  לתוך -למעשה  הכנסנו  לו  תנאי,  למשיב  ומאריכים  לו  תנאי  תשלומיו

 שהרי , ההסכם
לשנות  את  הסכמת  הצדדים ,  אין  כל  מקור  אחר  של  סמכות,    דרך  אחרתאין  כל'

המשפט  יהיה -ידי  שנאמר  כי  הצדדים  הסכימו  כי  בית-אלא  על,  כפי  שהיא

סבור  כי ,  דעתו-לפי  שיקול,  אם  הוא,  מוסמך  לשנות  מהתנאים  שסוכמו  ביניהם

-1'  מבע,  כוח  העותר-מסיכום  טענותיו  של  בא  ('.מן  הדין  ומן  הצדק  לעשות  כן

 ). מקצת הפיסוק הוספתי אני; 8
מכללא  אשר  כזה  מונח  ביסוד  דין  המשנה  הפוטר  נודר  נדר  מקיום -מצינו  מעין  תנאי

נדרו  אם  במועד  שקבע  לקיום  נדרו  נמנע  מלקיימו  מחמת  נסיבות  שאין  לו  שליטה 

כנדרים  אשר  נמנע  קיומם  במועדם "  נדרי  אונסין"המשנה  מגדירה  "):  אונס("עליהן  

ומפרש  רבנו  עובדיה ,  )'ג',  ג,  נדרים  ('וא  או  חלה  בנו  או  שעכבו  נהרשחלה  ה'ידי  -על

ובכהאי  גוונא ,  דמדעיקרא  לא  היה  בדעתו  שיחול  הנדר  אם  יעכבנו  אונס',  מברטנורה

אם  כי  לא  אמר  הנודר  את ,  לשון  אחרת.  'דברים  שבלב  היו  דברים,  שהדברים  מוכיחים

עלינו ,    שבלב  אינם  דבריםכלל  דברים-ובדרך,  אלא  שמר  אותו  בלבו,  הדבר  במפורש

, לקרוא  לתוך  נדרו  המפורש  את  התנאי  שלא  פורש  בו  אם  כי  היה  בלבו  של  הנודר

אף ',  הוא  שלמדנו  בגמרא.  והוא  שנדרו  לא  יחייבו  אם  יקרה  מקרה  אונס  שיעכב  בעדו

 ). 'א, ח"כ, נדרים (' לגבי אונסין שאני–דברים שבלב אינן דברים , על גב דסבירא לן
, ם"ראה  רמב;  והוא  הדין  בשבועות  ובשאר  ההתחייבויות(ם  בנדרים  המדובר  הוא  ש

אשר  נעשו )  כמי  שנשבע  ונאנס  ולא  הניחוהו  לקיים  שבועתו:  'א',  ג,  הלכות  שבועות

אבל  הגמרא  מביאה  שם  מעשה  בתובע  שהביא .  דין-על  דרך  הסתם  ולא  בפני  בית
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-הדין  ולבעל-והוא  אמר  לבית:  לביתדין  והיה  צריך  לחזור  לביתו"  שטרי  זכיותיו"

קרה  לו  אונס  והוא  לא  בא ;  יהיו  זכויותי  בטלות,  אם  לא  אבוא  עד  שלושים  יום,  דינו

, )רבה,  ויש  גורסים(אמר  לו  רבא  ;  זכויותיו  בטלות,  אמר  רב  הונא;  עד  שלושים  יום

שאם  לא ,  ההלכה  היא  כרבא).  'א,  ז"כ,  נדרים(  ואנוס  רחמנא  פטריה  –אנוס  הוא  

ויש  דברים  בגו  שהלכה  זו  מצאה ;  א  נתבטלו  זכויותיול,  הגיע  במועדו  מחמת  האונס

לא  בין  דיני  הממונות  הרגילים ,  ם  וגם  בטור  ובשולחן  ערוך"גם  אצל  הרמב,  מקומה

, הלכות  סנהדרין,  ם"רמב(הדין  -והסובסטנטיביים  כי  אם  בין  הדינים  הנוגעים  לבתי

מדך  שמה   לל–)  'א,  א"כ,  הלכות  דיינים,  חושן  המשפט,  טור  ושולחן  ערוך';  י',  ז

ואנסו  של  התובע  משמש ,  דין-בית-שהפקיד  והצהיר  התובע  ההוא  נעשה  מעשה

 . הדין עילה מספקת לשנות ממעשהו-בידי בית
, ואמר)  על  כל  סכום  החוב(כיוצא  בזה  שנינו  במי  שפרע  מקצת  חובו  והשליש  שטרו  

תן  לנושה  את  שטרו  ואשלם  את  כל ,  אם  לא  אתן  לך  עד  יום  פלוני  את  יתרת  החוב

התחייבות .  נחלקו  הדעות  אם  חייב  הוא  לשלם  אם  לאו,  )'ה.  'י,  בתרא-בבא(ם  הסכו

ובשעת  ההבטחה ,  היא  הבטחה  לעשות  דבר  בעתיד,  "אסמכתא"מעין  זו  נקראת  

ואילו  משהגיע  הזמן  נאנס  ולא  יכל ,  'סומך  בלבו  שיכול  לקיים  הדבר  כשיגיע  הזמן'

  והנה  נפסקה  הלכה ).ה  אסמכתא"ד',  א,  ח"בבא  בתרא  קס,  י"פירוש  רש(לקיימו  

דין  חשוב -חוץ  אם  נעשתה  בקנין  וללא  אונס  ובבית,  שאסמכתא  אינה  מחייבת

; ולא  רק  בעתיד"  מעכשו"ין  דרוש  כדי  שתחול  ההתחייבות  יהקנ):  'ב,  ז"כ,  נדרים(

ן "כלשון  הר  ('?דין  חשוב  למה  לי-בית'אבל  ;  ודרושה  התחייבות  מרצון  ולא  מאונס

דין -דכיון  דבבית',  ן  לאמור"ומתרץ  הר).  ין  חשובד-ה  והוא  דקנו  מידיה  בבית"ד,  שם

  אנן  סהדי  דלא   ...דין  חשוב-דכל  היכי  דהוי  בית,  אשמועינן  דינא  אחרינא,  עסקינן

הדין  החשוב  היא  המשווה  לאסמכתא  אופי -  הגושפנקה  של  בית–  'מחייך  בבי  דינא

. 'קדין  אין  עושים  צחו-אנחנו  עדים  שבבית':  ומעמד  של  התחייבות  רצינית  וממשית

משולה  להסכם  או  להתחייבות  שקיבלו ,  דין-אסמכתא  מחייבת  זו  שנעשתה  בבית

דין -ולעניין  זה  כמותה  כאותה  ההפקדה  של  שטרי  הזכויות  בבית.  דין-תוקף  של  פסק

ם  שאם  הגיע  היום  אשר  בו  צריך "לגבי  שתיהן  גם  יחד  פוסק  הרמב.    נוה  לעיל-שהבא

חוץ  אם ,  הדין  לבצע  את  המוסכם-על  בית,  היה  המתחייב  לקיים  חיובו  ולא  קיימו

אותה  ההלכה  מצויה ;  ד"י-ג"י,  א"י,  הלכות  מכירה(עיכבו  נהר  או  חולי  מלבוא  

דין  מרשה  או  סובל -נמצא  שאין  בית).  ו"ט,  ז"ר,  חושן  משפט,  בשולחן  ערוך

שהתוצאות  המוסכמות  שאחרת  היו  נובעות  ממחדלו  של  המתחייב  לקיים  חיובו 

 .  אף אם הוא בא מחמת האונסיהיו נובעות ממחדל זה, במועדו
מנת  שאם  לא  יחזור  במועד  פלוני  יזכה -דין  על-אם  במי  שהפקיד  שטרותיו  בבית
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  שהיה  כאן  מעין –  אם  כי  לא  נאמר  הדבר  בשום  מקום  –ניתן  אולי  לומר  ,  יריבו

, כאילו  התנה  בלבו  שאם  יימנע  מלבוא  מחמת  אונס  לא  יזכה  יריבו,    מכללא-תנאי

ההלכה .    אפשרות  הגיונית  להניח  פיקציה  אשר  כזאת  מכתא  אין-הרי  בדין  האס

פירושה  הפשוט  הוא  שאין  אנו  סומכים  כלל  על  הדברים ,  שאסמכתא  אינה  מחייבת

; )'סומך  בלבו  שיכול  לקיים  הדבר  כשיגיע  הזמן'על  מה  שהוא  (שבלב  המתחייב  

כלומר  מעצם ,  ומשנשללו  תוקף  ונפקות  מן  הדברים  החיוביים  שבלב  המתחייב

שוב  אין  תוקף  ונפקות  להסתייגויותיו  האפשריות  למקרי ,  ונו  לקיימההבטחתו  ורצ

כשם .  הסתייגות  ממנה  בוודאי  לא  תועיל,  אם  ההבטחה  עצמה  אינה  מועילה.  אונס

  רים  שבלבו  יכולים -כן  אין  הדב,  שהדברים  שבלבו  של  המתחייב  אינם  מחייבים  אותו

כן ,  כוחה  המחייבדין  הוא  המעניק  לאסמכתא  את  -בית-וכשם  שמעשה;  לפטור  אותו

נמצא .  דין  הוא  הפוטר  את  המתחייב  מקיום  חיובו  במועדו  מחמת  האונס-בית-מעשה

אם  לא  קיימו  במועדו ,  הדין  להאריך  לחייב  את  מועד  קיום  חיובו-שיש  כוח  בידי  בית

 . מנת כן התחייב מלכתחילה-אפילו אין מקום להניח שעל, מחמת אנסו
לדיין  תמיד  להפקיר  ממון  שיש  לו '  שיש  ,לא  זו  בלבד  אמרו  אלא  אף  גם  זאת,  ברם

 'ומאבד  ונותן  כפי  מה  שיראה  לגדור  פרצות  הדת  ולחזק  הבדק  ולקנוס  אלים,  בעלים

הדין -בתוקף  סמכותו  זו  יכול  בית):  'ו,  ד"כ,  הלכות  סנהדרין,  ם"כלשון  הרמב(

ובדרך  זו  להביא  לעשיית  צדק  גם  במקום  שהפסיקה  לפי ,  להפקיר  מזה  ולהקנות  לזה

בבררו  את  התפקיד  הנועד .  צדק-ולה  היתה  לגרום  לפרצה  ולתקלה  ולאיהדין  על

הדין -ן  גם  את  הגרסה  שיש  כוח  בידי  בית"מביא  הר,  הדין  בקיום  האסמכתא-לבית

והסמכות  הרחבה  והמרחיקה  לכת ;  )ה  והוא"ד',  ב,  ז"כ,  נדרים"  (לאפקועי  ממונא"

ם  חיובים דין  אמנם  כוללת  בתוכה  לא  רק  סמכות  לקיים  כתקפי-של  הפקר  בית

 . אלא גם סמכות לפטור מחיובים או להאריך מועד קיומם, שאחרת לא היו תופסים
המשפט  אינו -והפקר  בית.  בידינו  שלנו  אין  סמכות  להפקיר  ממון  מידי  בעליהם

ואין  אני  מביא  את  ההלכה  העתיקה  אלא  כדי  להראות  מה  מאוד  חשוב  היה .  הפקר

אף  מקום ,  הכוח  הדרוש  לעשיית  צדקהדין  כל  -בעיני  חכמי  התלמוד  שיהא  בידי  בית

 . ושעה שהדין היה מחייבם לפסוק אחרת
הדין  לפטור  מחיוב  או  להאריך  מועד  קיומו -העולה  מן  המקובץ  שהכוח  בידי  בית

מחמת  שהמתחייב  חלה  או  באופן  אחר  נמנע  מלקיימו  במועדו  מנסיבות  שלא  היתה 

ויכול ,  המתחייבמכללא  בלבו  של  -יכול  שיצמח  מהתנאת  תנאי,  לו  שליטה  עליהן

אבל  אם  דרושה  למאן  דהוא .  שיהא  קיים  ללא  כל  התנאה  שכזאת  בלב  המתחייב

התנאה  מכללא  שכזאת  כדי  להשתית  עליה )  כוח  העותר  דנן-לבא,  כפי  הנראה,  כמו(

דין  המטיל  חיוב  לעשות -בית-מוכן  אני  לומר  שכל  מעשה,  הדין-את  סמכותו  של  בית
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שה  במועדו  ייפגע  המחוייב  בגופו  או ואם  לא  ייע,  מעשה  פלוני  במועד  פלמוני

  מכללא  שאם  לא  עשה  המחוייב -מותנה  מלכתחילה  בתנאי,  ברכושו  או  בזכויותיו

את  המוטל  עליו  במועדו  מחמת  שחלה  או  מחמת  נסיבות  אחרות  שאין  לו  שליטה 

-אין  צריך  לומר  שתנאי.  הדין  להאריך  לו  את  מועד  העשיה-הכוח  בידי  בית,  עליהן

והיא  אינה  דרושה  לאלה  הגורסים  שבין ,    אלא  פיקציה  בעלמאמכללא  אשר  כזה  אינו

להאריך  מועדים  שכאלה  כשיש  בכך ,  מטבע  ברייתו,  הדין-כה  וכה  הכוח  בידי  בית

 . צורך לשם עשיית צדק
. המשפט  דהאידנא-הדין  דאז  אמורים  גם  לגבי  בית-והדברים  האמורים  לגבי  בית

הדין  בשעה  שעשו  את -ליאפילו  אמרנו  שהאדם  השלישי  המזדמן  למחיצתם  של  בע

היה  נענה  בשלילה  גמורה  על  שאלתו  אם  אינם  רוצים  לאפשר ,  ההסכם  ביניהם

שעה ,  המשפט-דעת  שהיה  מזדמן  לבית-אדם  בר,  הארכת  מועדים  במקרה  מחלה

והיה  שואל  אם  אין  צורך  להוסיף  שיש  כוח ,  שציווה  על  מועד  פלוני  לעשיית  מעשה

המשפט  היה  מרגיעו -  בית–  של  אונס  המשפט  להאריך  את  המועד  במקרה-בידי  בית

ואמנם  נתון  גם  נתון  הכוח  בידי .    כוח  זה  נתון  בידינו  בלאו  הכי–אין  צורך  ,  ואומר

 . למנוע עוול ולהסיר עושק ולעשות צדק, מטבע ברייתו, המשפט-בית
משפט -כן  עתה  נחושה  דעתי  שאין  בית,  ל"  הנ597/72א  "  ע-דיננו  ב-כמאז  פסק

י  המשיב  מדירתו  אך  בשל  כך  בלבד  שמחמת  מחלתו  הקשה מושיט  ידו  לכפיית  פינו

א "  ע-דין  הרוב  ב-ואני  מסכים  שפסק;  לא  יכל  לעמוד  בהתחייבויותיו  במועדן

 ".יעמוד בעינול "הנ 597/72

  :כהן'  י השופט'כבנפסק מפי 

שאותה , חיזקו אותי בדעתי,  כהן'  השופטים  ברנזון  וח,  נימוקיהם  של  חברי  הנכבדים"

המשפט  להושיט  סעד  למשיב -כי  בכוחו  של  בית.  ין  בדיון  הקודםהד-הבעתי  בפסק

 . ושיש להשתמש בכוח זה במקרה דנא
שהלכה  פסוקה  היא ,  כוח  העותר-שאין  אני  מוכן  לקבל  את  טענת  בא,  ברצוני  להעיר

. המשפט  יכול  להושיט  סעד  במקרה  כגון  זה-כי  אין  בית,  הברית-באנגליה  ובארצות

, יו  מקדמת  דנא  מעניקים  סעד  נגד  פינויהמשפט  של  יושר  באנגליה  ה-בתי

, אף  הוראה  חוזית  מפורשת-וזה  על,  כשההפרה  התבטאה  באיחור  בתשלום  כסף

 Ashburner  :Principles ofבספרו  של  .  שאיחור  בתשלום  גורר  אחריו  פינוי
Equity) 261' מבע(נאמר בעניין זה ) מהדורה שניה :( 

היו ,  שתנו  מזמן  לזמן  שה–בנסיבות  מסויימות  ,  המשפט  של  יושר-בתי'

לפיהן  חולטה  זכות  בנכס  או  נקבע  קנס ,  מעניקים  סעד  נגד  הוראות  חוזה

  '.כספי
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סעד  כזה  ניתן  במקרים  מתאימים  נגד  הוראות  חילוט  בחוזה  שכירות  והוראות 

 Onבספרו  של).  265-267  ,264-265  'מבע,  ראה  שם(ענשיות  בחוזים  אחרים  
Contracts Chitty General principles)  1274בסעיף (נאמר ) 23מהדורה :( 

 -מילוי  הת-אי)  אולי  באופן  זמני(אירוע  של  נסיבה  חדשה  יכל  להצדיק  '

  '.חייבות חוזית מסויימת מבלי לסכל את כל החוזה
 Story  :Commentaries onמן  הראוי  לצטט  כאן  את  הקטע  הבא  מספרו  של  

Equity Jurisprudence, (1839), vol. 2, p. 508ידי -א  בהסכמה  על  אשר  הוב

 ,.Bridge v. Campbell Discount Co  הדין  בעניין-בפסק)  Denning(לורד  דנינג  
(1962) A.C. 600, 629  ;(1962) Bridge (2 W.L.R. 439  ;106 Sol. Jo. 94 ;

(1962), 1 All E.R. 385, H.L. 629' מבע : 
'The whole system of equity jurisprudence proceeds upon the 
ground that a party, having a legal right, shall not be permitted to 
avail himseif of it for the purpose of injustice, or fraud, or 
oppression, or harsh and vindictive injury.'  

סמך -כן  שלו  היה  העותר  מגיש  תביעה  לפינוי  הדירה  נגד  המשיב  על-נראה  לי  על

ניתן  היה  לתת  למשיב  סעד  לפי  דיני ,  הדין-אותם  התנאים  שנקבעו  בפסקלפי  ,  חוזה

 , היושר
מהן ,  העתמאני,    לחוק  הפרוצידורה  האזרחית108אף  מבלי  להיזקק  להוראות  סעיף  

אינו  מזכה  את  הצד  שכנגד "  מסיבה  הכרחית"שאיחור  במילוי  התחייבות  ,  עולה

 . בסעדים הנובעים מהפרת חוזה
-דין  איננה  גורעת  כלל  מכוחו  של  בית-קף  של  פסקהעובדה  שההסכם  קיבל  תו

מהדורה (דין  -בספרו  של  פרימן  על  פסקי.  המשפט  להושיט  סעד  לפי  דיני  היושר

מתאר  המחבר  המלומד  את  היקף  סמכותם  של ,  )1178בסעיף  ,  3בכרך  )  (חמשית

, ומסביר,  דין  סופיים-המשפט  להושיט  סעד  לפי  דיני  היושר  נגד  פסקי-בתי

נאמר  שם .  הדין  הוא  בעל  תוקף-שפסק,  המשפט-  זו  מניח  ביתשבהשתמשו  בסמכות

 ): 2443' מבע(
'It (a court of equity) treats all the proceedings at law as valid and 
grants relief against the consequences thereof, becuase the rights 
aquired thereby cannot be retained in good conscience. A Court 
of Chancery cannot relieve against the law and does not act on 
the theory that the judgment is wrong, but because of some new 
matter on which the other court did not, or could not, pro- nounce 
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a judgment, or which for some reason cognizable in equity could 
not be brought to the consideration of the other court.'  

דין -דין  בהסכמה  ובין  פסק-המשפט  אין  הבדל  בין  פסק-מבחינת  סמכותו  זו  של  בית

המשפט  מביא  בחשבון  בשיקוליו  את  עצם  העובדה  שהצד -שבית,  פרט  לכך,  אחר

 ). 2455' מבע, 1183סעיף , ראה שם(הדין -המבקש סעד הסכים לפסק
עד  במקרה שגם  במסגרת  דיני  היושר  ניתן  למצוא  ביסוס  למתן  ס,  כן  היא-דעתי  על

שאנו ,  כהן'  השופטים  ברנזון  וח,  כבר  הסבירו  חברי  הנכבדים,  פנים-כל-על.  דנא

 " .דרך משלנו בנושא שבו אנו דנים. חפשים לבור לנו

 :  אשר השופט'כבנפסק מפי 

חייב  להישאר  על  כנו ,  ל"  הנ597/72א  "  ע-דין  הרוב  ב-אני  מסכים  שפסק"

-ושביסוד  הכלל  כי  לבית,  כהן'  השופט  ידעתו  של  -מהטעמים  שניתנו  שם  בחוות

דין -להאריך  מועד  שנקבע  בפסק)  inherent jurisdiction(המשפט  סמכות  טבועה  

העשיה  נובעת  מסיבות  שלא  היתה  למבקש  שליטה  עליהן -לעשיית  דבר  אם  אי

דין -אינני  רואה  בעניין  זה  הבדל  בין  פסק.  צדק-והארכת  המועד  נחוצה  כדי  למנוע  אי

הושטת  סעד  בנסיבות  הנזכרות .  דין  אחר-דים  לבין  פסקפי  הסכמת  הצד-שניתן  על

אם  כי  נכון .  דין  בהסכמה  איננו  חוזה-לעיל  אין  בה  ניגוד  לדיני  חוזים  מפני  שפסק

המשפט  שומע  תחילה  מפי  הצדדים  את  התנאים  עליהם  הסכימו  ולרוב  גם -שבית

אין  זה .  הרי  מלאכתו  אינה  מצטמצמת  לרישום  זה,  רושם  תנאים  אלה  בפרוטוקול

, המשפט-ידי  בית-על"  נרשם  ואושר"דין  בהסכמה  הוא  הסכם  ש-כון  לומר  שפסקנ

. המשפט  מלאכת  נוטריון  הרושם  הסכמים  ומאשר  חתימות-כאילו  עשה  כאן  בית

ומהותו  של ,  דין-המשפט  מעלה  את  הסכמת  הצדדים  לדרגת  פסק-הנכון  הוא  שבית

  ראה –פוטי  הוא  מהווה  אקט  שי.  דין  אחר  כל  שהוא-דין  הוא  כשל  פסק-אותו  פסק

 U.S. v. Swift Co. et al., 286 U.S. 106  ;52 S.Ct. 460  ;United  :בנדון  זה
States v. Swift (115 L.E. 76  ;Pope v. United States, 323 U.S. 1  65 S.Ct. ;

1 16 ;12 L.E. 89 (. 
אפשר ,  דין  בין  הצדדים-בית-הוא  יוצר  מעשה.  ואפיו  זה  מטביע  עליו  את  חתמו

ה ,  ם"פי;  1201  )2(ד  ו"  פ,דוד  זילברשטיין'  נח  עפשטיין  נ  165/50א  "ע(לערער  עליו  

דין -אין  זאת  אומרת  שפסק.  דין  אחר-לפועל  ככל  פסק-ואפשר  להוציאו)  253

ההסכם  מהווה  את  בסיסו  ואם ;  בהסכמה  מאבד  את  כל  הקשר  עם  מוצאו  ההסכמי

הדין -סקיבוטל  הן  ההסכם  והן  פ,  יוכח  שהוא  היה  פגום  והפגם  מצדיק  את  ביטולו

-הרי  הוא  פסק,  ל"דין  בהסכמה  בדרך  הנ-אך  כל  עוד  לא  בוטל  פסק.  שהתבסס  עליו
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 . כלל חלים גם עליו-דין בדרך-דין לכל עניין והכללים החלים על פסקי
ל  דייה  כדי  לדחות  את  העתירה  ולכן  אסתפק  בה  ולא  אדון  בשאלות "המסקנה  הנ

  ".כוח הצדדים-האחרות שהתעוררו בטענות באי
 : ל כי"הדין הנ- נקבע בעקבות פסק79/822ש "ב -ב

אך ,  בעלי  הדין  הביאו  לפנינו  זה  בכה  וזה  בכה  אסמכתאות  שונות  לעניין  הסמכות.  3"

 22/73נ  "ד:  הנוגעת  במישרין  לנושא  הבקשה,  לא  איזכרו  את  האסמכתה  המרכזית

 דין  בהסכמה  בין-באותו  עניין  ניתן  פסק.  89)  2(ד  כח"פ,  יוסף  מחלב'  יגאל  בן  שחר  נ

שעל  פיו  חוייב  הקונה  לשלם  פיגורי  המחיר  בשיעורים ,  מוכר  וקונה  של  דירה

. חייב  הקונה  לפנות  את  הדירה,  שאם  לא  ישולמו  שני  שיעורים,  ונקבע,  חודשיים

ולא  היה  לאל  ידו  להמשיך  בפרעון  השיעורים ,  לאחר  מכן  חלה  הקונה  בשיתוק

המשפט  נענה  לו -ביתו,  הוא  עתר  להאריך  לו  את  המועד  לתשלום  השיעורים.  כסדרם

דין  בהסכמה  ולא -שנתונה  לו  סמכות  טבועה  להאריך  מועדים  שנקבעו  בפסק,  בקבעו

, שנתקיים  לפני  חמישה  שופטים,  בדיון  נוסף.  דין  שניתן  לאחר  דיון-כל  שכן  בפסק

השופט שנקבעה  בעניין  זה  מפי  ,  אפשר  לסכם  את  ההלכה.  אושרה  המסקנה  האמורה

 : כדלקמן, 103' בעמ, אשר
  להאריך INHERENT JURISDICTIONהמשפט  סמכות  טבועה  -לבית...'

העשיה  נובעת  מסיבות  שלא -דין  לעשיית  דבר  אם  אי-מועד  שנקבע  בפסק

  '.צדק-היתה למבקש שליטה עליהן והארכת המועד נחוצה כדי למנוע אי
 . המשפט להיעתר לבקשה-הנה כי כן מוסמך בית

נו  לעשות  שימוש  בסמכות אם  יש  מקום  במקרה  שלפני,  השאלה  הבאה  היא.  4

כי  כדי  למנוע  פגיעה  גורפת ,  מסכים  אני;  ובעניין  זה  התלבטתי  לא  מעט,  האמורה

דין -שנקבע  בפסק,  יש  מקום  להאריך  מועד  לעשיית  דבר,  "גמר  מלאכה"בכלל  של  

היעתרות -היוצאת  מאי,  כאשר  הפגיעה  בצדק,  רק  במקרים  נדירים  ביותר,  סופי

, אילו  רק  נתברר,    הייתי  נוטה  לדחות  את  הבקשהלפיכך.  היא  קשה  ובולטת,  לבקשה

כפי  שהמבקשים  הצהירו  עליה ,  שהערכת  הזמן  לביצוע  הליכי  החלוקה  והרישום

שהערכת  הזמן ,  אך  מתצהירם  של  המבקשים  יוצא;  נמצאה  בדיעבד  מוטעית,  לפנינו

הנעוץ  בטעותה  של ,  צפוי-ואלמלא  האירוע  הבלתי,  לא  היתה  מלכתחילה  מוטעית

כי ,  ניתן  לומר,  אכן;  ניתן  היה  להשלים  את  ההליכים  במועדם,  זיתהוועדה  המחו

; )שם  ('מסיבות  שלא  היתה  למבקש  שליטה  עליהן'העשייה  -במקרה  הנדון  נובעת  אי

להביא  בחשבון  את  מסכת  מחדליהם  של  המבקשים  לפני  מתן ,  לדעתי,  לעניין  זה  אין

                                                           
 .362) 2(ד לו"פ, חיה ברנפלד' מ נ"ישראל ארגמן חברה לבנין בע 79/82ש "ב  2
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 : הדין-פסק
 . ן נתן להם ארכה נוספתכ-פי-על-ואף, משפט זה כבר לקחם בחשבון – הריבית

וכמה  טעמים ,  צדק-שהארכת  המועד  נחוצה  כדי  למנוע  אי,  הגעתי  לכלל  מסקנה

בעוד ,  אם  העסקה  תבוטל,  למבקשים  ייגרם  נזק  עצום,  ראשית:  מצטברים  למסקנתי

שיש ,  אל  לנו  לשכוח;  אם  העסקה  תבוצע  תוך  זמן  קצר,  שלמשיבה  לא  ייגרם  כל  נזק

וכל  עניינה  הוא  אך  בקבלת  בעלות ,  שנה  בבית  99-למשיבה  כבר  זכות  חכירה  ל

, כפי  שנוצרו  עקב  שגיאתה  של  הוועדה  המחוזית,  בנסיבות,  שנית;  פורמאלית  עליו

משום  ניסיון  מצד ,  שהם  נושא  העסקה,  יש  בעמידה  על  בטלותם  של  ההסכמים

לב  בזכותה -ושימוש  שלא  בתום,  שלא  המבקשים  אחראים  לו,  המשיבה  לנצל  מחדל

הזדרזו  והגישו ,  המבקשים  הקדימו,  שלישית;  דין  המקורי  כלשונוה-לקיים  את  פסק

לא  נטען ,  ורביעית,  הדין-הנזכרים  בפסק,  את  בקשתם  עוד  לפני  תום  ששת  החודשים

שקיבלה  מהם  כתוספת ,  שהמשיבה  הציעה  להחזיר  למבקשים  את  הסכום,  לפנינו

לב -ה  בתוםאין  היא  יכול,  ולכאורה,  הדין  המקורי-ואשר  שולם  לה  מכוח  פסק,  למחיר

 . להחזיק במקל בשני קצותיו
שמא  לא  תשתף  המשיבה  פעולה ,  לפנינו  הביע  פרקליט  המבקשים  את  חששו

עניין  זה  חורג  ממסגרת .  לביצוע  פעולות  הרישום  גם  תוך  כדי  התקופה  המוארכת

אם  יעשו  כל ,  שלכאורה  יצאו  המבקשים  ידי  חובתם,  נוכל  רק  לומר;  הבקשה  הנוכחית

ויודיעו  על ,  המוטל  עליהם  לביצוע  החלוקה  וההעברה  במועדהדרוש  מצדם  לביצוע  

 . כך שהמניעה היחידה לחלוקה ולהעברה תהיה מצד המשיבה בלבד, כך למשיבה
הנקוב ,  אני  מציע  להיעתר  לבקשה  ולהאריך  את  המועד  לביצוע  החלוקה  וההעברה

  ".22.4.82 עד יום 22.1.82מיום , הדין המקורי-בפסק
 המשפט -הטבועה של ביתיישומה של הסמכות  .2

המשפט -בית.  המשפט  לא  נעשית  כדבר  שבשגרה-זו  של  בית"  סמכות  טבועה"יישומה  של  

המשפט  יש -לביתהגישה  השמרנית  גורסת  כי  .  נוקט  בזהירות  יתירה  בהפעלת  סמכותו  זו

סמכות  טבועה  בעניינו  נוהל  ודיון  ויעילות  המשפט  וכן  במתן  סעדים  זמניים  וכי  בסמכות  זו 

אך  לא  מעבר  לתחום ,  ש  במקרים  חריגים  ובנסיבות  כבדות  משקל  ויוצאות  דופןיש  להשתמ

  3.המשפט-סדרי הדין בבית

אולם  קיימת  גם  גישה  לפיה  הפעלת  הסמכות  הטבועה  תהא  לא  רק  בענייני  דיון  ונוהל  אלא 

                                                           
; 400'  עמ,  שם,  זוסמן;  58,  37)  ד"התשמ('    יעיוני  משפט,  "המשפט-הסמכות  הטבועה  של  בית",  '  מגולדשטיין  3

 .365-366, 351, ג"תשנ-ב" תשנשפט בישראלספר השנה של המ "סדר דין אזרחי", מור
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 חשין  השופט  'כב  מוצאים  אנו  את  גישתו  של  6339/974א  "  רע-ב.  גם  לגבי  עניינים  שבמהות

המשפט  לסמכות  של  מהות  ולא  רק -הרחיב  את  גדר  סמכותו  הטבועה  של  ביתיש  ללפיה  

אם  יראה  כי  בידו ,  ולגזור  מסמכות  זו  את  הסעד  שבעל  דין  יזכה  בו,  לסמכות  של  דיון  ונוהל

  לא  תמך  בדעה  זו  וסבר  שסמכות  טבועה  מוגבלת  לעניינים הנשיא  ברק  .זכות  שהדין  מכיר  בה

 .מוש בסמכות טבועה צריך להיות שיורילרבות סעדים זמניים וכי השי, שבדיון

הטבועה   נדחתה  הבקשה  להפעלת  סמכותו.  נדונה  בקשה  לאיחוד  דיון  4575/045א  "בש  -ב

 : הנשיא אהרון ברק' כבהמשפט וכדברי -של בית

אין  בדין ,  משפט  השלום-כפי  שציין  בית.  דינה  של  הבקשה  לאיחוד  דיון  להידחות"

תביעות  בין  ערכאות  בעלות  סמכות  עניינית כל  הסדר  חקיקתי  המאפשר  איחוד  דיון  ב

מאפשרת  איחוד  תביעות ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי520תקנה  ,  כך.  שונה

המשפט  העליון -  מסמיכה  את  נשיא  בית7תקנה  ;  משפט  אחד-המתנהלות  בבית

-  לחוק  בתי78סעיף  ;  "משפט  אחדים  בעלי  אותן  סמכויות-בתי"לאחד  תביעות  בין  

משפט -משפט  השלום  או  בית-עביר  עניין  מביתהמשפט  מסמיך  את  הנשיא  לה

-של  בית"  סמכות  הטבועה"גם  ה.  'משפט  של  אותה  דרגה  במקום  אחר-בית'מחוזי  ל

 : עמדתי על כך לאחרונה במקום אחר. אינה מאפשרת מתן הסעד המבוקש, המשפט
המשפט -של  נשיא  בית"  סמכות  טבועה"המבקשים  מבססים  את  בקשתם  על  '

יש  להגבילה ,  שהמבקשים  נסמכים  עליה"  ת  טבועהסמכו"אך  אותה  .  העליון

) 1(ד  נה"פ,  'סלומון  ואח'  נ'  רוקר  ואח  6339/97א  "רע,  השוו(לעניינים  שבדיון  

אין  בה  כדי  לאפשר  העברת  הליך  לערכאה  הנעדרת  סמכות  עניינית ).  285,  199

אין ,  המשפט  שואף  מקרבו-שבית"  סמכות  טבועה"אותה  .  לדון  באותו  הליך

ולהקנות  סמכות ,    את  הסמכות  העניינית  של  הערכאות  השונותבה  כדי  לשנות

קיום  ההליכים  הנפרדים  בנסיבות ,  אמנם.  פי  דין-לערכאה  הנעדרת  סמכות  על

עלול  לגרום  לסרבול  ולטרדה  לבעלי ,  כאשר  קיימת  השקה  בין  התביעות,  כאלה

לא  ניתן  להושיט  את ,  אך  בהעדר  הסדר  חקיקתי  מפורש  להעברת  הדיון.  הדין

כדוגמת ,  הפתרון  עשוי  להימצא  בהסדרים  דיוניים  שונים.  מבוקשהסעד  ה

 6183/04א  "בש  ('.עיכוב  הליכים  עד  לסיום  ההליכים  בערכאה  האחרת

) 3(2004על -תק, מ"פארק ליין אינטרנשיונל בינוי ופיתוח בע' נ' לינדאור ואח

125 ( 

                                                           
 .313 דינים עליון נז, סלומון' רוקר נ 6339/97א " רע-ב  4
 שושנה'    נמ"בע.)  ה.ק.א(  קלאב  הוטלס  אינטרנשיונל  ,מ"בע)  1996(קלאב  הוטל  ניהול    4575/04א  "בש  5

 .742) 8(04 פדאור , שלמה ישי,ישי
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משפט -לא  ניתן  להעביר  הליך  המצוי  בסמכותו  העניינית  של  בית,  סיכומו  של  דבר

 ." שאינו מוסמך לדון בתביעה, המשפט המחוזי-השלום לבית

סמכותו "המשפט  את  -עם  זאת  אנו  נצביע  כי  במיגוון  סיטואציות  משפטיות  הפעיל  בית

הגישה ,  ללמדנו.  אפילו  במקרים  בהם  היתה  תשובה  בסדרי  הדין  או  בדין  המהותי"  הטבועה

  באותם  מקרים  בהם  בעל  דין השמרנית  שסברה  שהפעלת  סמכות  טבועה  זו  תתבצע  אך  ורק

אינה  עוד ,  אינו  יכול  למצוא  מזור  בדין  הקיים  ואף  זאת  רק  בעניינים  של  סדרי  דין  ונוהל

 . שולטת באורח מוחלט בכיפת ההלכה המשפטית

לגבי  הסכם  פשרה  שקיבל  תוקף ,  המשפט  סמכותו  זו-  לא  הפעיל  בית7950/046  א"  רע-ב

 : בקבעו כי, דין-של פסק

המשפט  סמכות  טבועה  להאריך -הלכה  היא  כי  לבית,  אכן.  חותדין  הבקשה  להיד"

. דין-כאשר  קיבל  ההסכם  תוקף  של  פסק,  מועדים  שנקבעו  בהסכם  בין  בעלי  הדין

, המשפט  מפעיל  סמכות  זו  הוא  מתערב  במערכת  החוזית  שבין  הצדדים-שעה  שבית

דין  אף  נגרמת  פגיעה  בעיקרון  הסופיות  של -ומאחר  שלהסכם  ניתן  תוקף  של  פסק

בהם ,  יש  לעשות  שימוש  בסמכות  האמורה  רק  במקרים  חריגים,  כן-על.  הדין-סקפ

ד "פ,  מחלב'  בן  שחר  נ  22/73נ  "ד,  ראו(צדק  משווע  -מנת  למנוע  אי-הדבר  נדרש  על

עניין :  להלן  (667-668,  661)  5(ד  מה"פ,  בן  דוד'  רבי  נ'ג  1233/91א  "רע;  89)  2(כח

 346/88א  "ע;  285-286,  279)  3(וד  מ"פ,  זכאי'  שקולניק  נ  230/87א  "ע;  )רבי'ג

' מ  נ"  בע1985וילאר  נכסים    3143/04א  "רע;  692,  684)  4(ד  מו"פ,  בן  זכריה'  אביבי  נ

  דובר רבי'בעניין  ג,  כך  למשל).  6פסקה  ,  176)  3(2004על  -תק,  מ"אל  בע.  קרמיטל  אי

בחוב  אשר  חלק  ממנו  שולם  באיחור  של  יומיים  לעומת  המועד  שנקבע  בהסכם 

כי  עמידתו ,  המשפט  פסק-בית.  דין-שקיבל  תוקף  של  פסק,  צדדיםפשרה  בין  ה

וכי  חרף ,  לב-הדווקנית  של  הנושה  על  קיום  החיוב  במועד  עולה  כדי  חוסר  תום

המקרה  דנא  אינו  נמנה  עם  אותם ,  לעומת  זאת.  האיחור  עמד  החייב  בהתחייבותו

הואיל  והדחיה .  צודקת-הארכת  המועד  לתוצאה  בלתי-מקרים  בהם  תגרום  אי

לא  ניתן  לכאורה  לומר  כי  עמידת ,  בוקשת  היא  של  חודשיים  ולא  של  ימים  אחדיםהמ

המבקש  לא  שכנעני  כי  ישנה .  לב-המשיב  על  קיום  החיוב  במועד  מהווה  חוסר  תום

חיובו  של  המבקש .  דין-הצדקה  לסטות  מן  האמור  בהסכם  אשר  קיבל  תוקף  של  פסק

ת  מימון  או  ברכישת לרבות  בהשג,  לשלם  את  החוב  במועד  הנקוב  לא  הותנה  בדבר

אם  המבקש  לא  היה  משוכנע  בעת .  ידי  משקיעים-המלון  שבבעלות  המבקש  על

                                                           
 ,2546)  3(2004על  -תק,  מ"ק  לפיתוח  התעשייה  לישראל  בעבנ'  מ  נ"מלון  עדי  אילת  בע  7950/04א  "רע  6

2547. 
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אזי  היה  עליו  להימנע  מלהתחייב ,  חתימת  ההסכם  כי  יוכל  לעמוד  בתשלום  במועד

 ".לכך

המשפט  להורות  לבעל  דין  לתרגם  כתב -נדונה  השאלה  האם  מוסמך  בית  5392/037א  "ת  -ב

 .תו לנתבע מחוץ לתחום השיפוטדין לשפה זרה לצורך המצא-בי

המשפט  מפי -המשפט  קובע  בית-של  בית"  סמכותו  הטבועה"יחסו  לשאלת  הפעלת  יבהת

 :  כי שפירא'השופט י' כב

ומכל ,  ראשית  יצויין  כי  אף  למושג  זה  פנים  אחדות  והגדרתו  שונה  בהקשרים  שונים"

עיריית   1842/97א  "  ע-  מציין  בחשין'  השופט  מ'  כב".  עשיית  צדק:  "מקום  עיקרן

 : 15) 5(ד נד" פ,מנחמי' נגן -מתר
מחדל  עמוק ,  שמחדל  הרשות  יעלה  כדי  היותו  מחדל  מהותי,  למשל,  אפשר'

המשפט  את  המיכלול  כשולל  את  זכותה  של -זאת  לא  יראה  בית-ובכל,  ויסודי

פי -על,  פי  החוק-משפט  על-יעשה  בית,  בהחליטו  כך.  וכל-הרשות  מכל

יהיו  שיקראו  לכך  פרשנות  והחלת .    הואהמשפט-באשר  בית,  ההיתר  שהותר  בו

לא  במשמעותם ('  סמכות  טבועה'או  '  סמכות  טבעית'יהיו  שיקראו  לכך  ;  חוק

כך  כונה ('  מן  הצדק'יהיו  שיקראו  לכך  עשייה  ;  )הטכנית  של  מושגים  אלה

. המשפט-לצופן  הגנטי  של  בית)  חלקי(יהיו  שיראו  בכך  פיענוח  ;  )הדבר  בעבר

עיקר  הוא  שנדע  מה ;  שעל  הקנקן  אשר  תהאקרא  אשר  תקרא  ותהא  התווית  

-ומותר  הוא  בית.    לעשותו–  יכול  ומותר  הוא  –המשפט  -יכול  הוא  בית

  להזין  את –  ביישום  חוק  על  אירועים  שלפניו  –המשפט  לעת  פרשנות  

 ) 25, שם ('.דעתו בכל האירועים שהובאו לידיעתו-שיקול
אם  כי  היא ,    קביעתופי-לעצמו  את  הסמכות  הזו  על"  קונה"המשפט  הוא  ש-בית.  9

, .י.מ'  ר  נינ  4845/95א  "  ע-  במצא'  השופט  א'  כבראו  דברי  .  (אינה  נוצרת  יש  מאין

-הסמכות  הטבועה  של  בית,  '  גולדשטיין'פר  "כן  ראה  ד-כמו;  639)  2(ד  מט"פ

 ). 37, 1984-ד"תשמ) 1(כרך י, א"ת' אונ, עיוני משפט', המשפט
, לקבוע  סדרי  דין"  ת  הטבועההסמכו"המשפט  מוסמך  מכוח  -המחבר  סבור  שבית

ובלבד  שההסדרים  שנקבעים  כאמור  יקיימו "במידה  שחוק  המדינה  לא  הצר  צעדיו  

 ). 49' מבע, שם" (את עיקרי הצדק הטבעי
המשפט  מתגלה  בסוגיה  שעל -פן  נוסף  לשימוש  בסמכות  הטבועה  של  בתי.  10

דונה דרוש  לצורך  בירור  הוגן  וצודק  של  הבעיה  הנ'המדוכה  המצריכה  פתרון  ש

                                                           
 .833) 4(04פדאור  , Martin J. Hecke'  נ PIMCAPCO LIMITED 5392/03א "ת  7
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) 1(ד  לה"פ,  לוי'  שרון  נ  548/78א  "  ע-  ב  אלון'מ  הנשיא  השופט  מ"מכדברי  ,  'שבפניו

736 . 
או  במשלוחו ,  דין-עולה  מן  המקובץ  כי  אין  תקנה  מפורשת  לחיוב  בתרגום  כתב  בי

מנת  לפתור  את -המשפט  שימוש  בכל  כלי  אפשרי  על-או  אז  יעשה  בית,  ל"לחו

גן  וצודק  של  הנושא  הנדון  וזאת  לרבות הבעיה  שבפניו  לעשיית  צדק  או  בירור  הו

ד "פ,  לוי'  שרון  נ  548/78א  "כך  ראה  ע.  (המשפט-מכוח  הסמכות  הטבועה  שיש  לבית

 ). 736) 1(לה
בן   22/73נ  "ראה  ד(כך  גם  כשהדבר  נחוץ  לצורך  מניעת  עוול  ולמימוש  עשיית  צדק  

, ן  דודצי'  פקיד  השומה  נ  17977/01א  "כן  ראו  בש).  (89)  2(ד  נח"פ,  מחלב'  שחר  נ

ד "פ,  מ"מפרק  דגני  עמותה  בע'  סימון  דוד  נ  6424/98א  "רע,  483)  4(2002מח  -תק

 ). 280) 1(נג
 : ואכן בבואנו לאזן את האינטרסים השונים תוך שימוש בכללי הפרוצידורה נזכור כי

הם  קובעים  את  הדרך ,  ראשית.  מטרתם  של  סדרי  הדין  האזרחי  היא  כפולה'

הם  מאזנים  בין ,  שנית.  ם  של  בעלי  הדיןהיעילה  ביותר  להגשת  זכויותיה

בהתחשב  במשקלם  הסגולי  של ,  האינטרסים  המתחרים  של  בעלי  הדין

האיזון  בין .  בין  שתי  מטרות  אלה  קיימת  זיקה  הדדית.  אינטרסים  אלה

סוגיות ,  '  אגורן  ('.האינטרסים  המתחרים  מאפשר  להגשים  את  זכויות  הצדדים

 . )2' מהדורה שביעית עמ, בסדר דין אזרחי
 477)  3(ד  כ"פ,  קדמה'  ששון  נ  189/66א  "  ע-  בהשופט  ברנזון'  כבראו  גם  דברי  

 ." 'הפרוצידורה אינה מיטת סדום'

המשפט  קמא -נדונה  אחת  מטענות  המערערים  לפיה  בית  478/018א  "  רע9085/00א  "ע  -ב

, המשפט  סיים  את  מלאכתו-בנושא  מסויים  נתן  החלטה  אחרת  וללא  סמכות  לאחר  שבית

ובקבעו  שאין  זה  מקרה  בו  יש  להפעיל  את ,  בקבלו  טענה  זו.  ש  לראותה  כבטלהולפיכך  י

 :  כיהשופטת פרוקציה' כבקובעת  ,המשפט-סמכותו הטבועה של בית

המשפט  מסיים -עיקרון  הוא  כי  בית.  ויש  לקבלה,  בטענה  זו  של  המערערים  יש  ממש"

הדין -קלאחר  מתן  פס.  את  מלאכתו  וממצה  את  סמכותו  עם  מתן  הכרעתו  במחלוקת

לגרוע ,  להוסיף  על  החלטתו,  שוב  אין  בידו  להידרש  פעם  נוספת  לנושא  ההתדיינות

, ממנה  או  לתקנה  אלא  במסגרת  המותרת  לו  בחוק  והיא  בגדרי  תיקון  טעות

או ,  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -  לחוק  בתי81כמשמעותה  בסעיף  

פי -  ביצועו  עלהדין  לצורך-המשפט  לפסק-ידי  בית-במסגרת  הבהרה  הניתנת  על

                                                           
 .462) 5(ד נז" פ,מ"אחים שרבט חברה לבנין בענגד 'אברהם שטרית ואח 478/01א "רע ,9085/00א "ע  8
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-ז"התשכ,    לחוק  ההוצאה  לפועל12מכוח  סעיף  ,  בקשתו  של  ראש  ההוצאה  לפועל

טעויות  סופר  עניינן  תיקון  שגיאות  שחלו  מחמת  פליטת  קולמוס  או  השמטה .  1967

מדובר  בעיקר  בשיבושים .  טעות  בחישוב  והוספת  דבר  באקראי,  טעות  לשון,  מקרית

-דין  על-הבהרת  פסק.  מיום  מתן  ההחלטה  יום  21טכניים  שחלו  שניתן  לתקנם  בתוך  

הדין  ככל  הנדרש  לשם -פי  חוק  ההוצאה  לפועל  איננה  אלא  מתן  הסבר  ופירוש  לפסק

-אין  בבקשת  הבהרה  כזו  כדי  להסמיך  את  בית.  ביצועו  במסגרת  הליכי  הוצאה  לפועל

גמר "עיקרון  .  דינו  או  לתקנו  אלא  להבהירו  בלבד-המשפט  להוסיף  על  פסק

  נועד  להבטיח  כי  יהא  סוף  לדיונים  ולמחלוקות  בין "Functus Officio""  המלאכה

דין  לאחר -ביטחון  משפטי  ומניעת  הטרדת  בעלי,  צדדים  כדי  להגשים  ערך  של  ודאות

הוא  נועד  גם  להבטיח  את  תקינות  פעולתה  של  מערכת  השיפוט .  סיום  משפטם

רבות בעוד  מחלוקות  ,  ולמנוע  את  עיסוקה  בעניינים  חוזרים  במחלוקת  שכבר  הוכרעה

) 1(ד  לב"פ,  יוסיפוב'  יוסיפוב  נ  769/77א  "השווה  ע(שטרם  הוכרעו  ממתינות  בשער  

ד "פ,  פקיד  השומה  למס  הכנסה'  מ  נ"המהפך  אגודה  שתופית  בע  330/78א  "ע;  667

על  רקע  מגמות  אלה  מובנת  המסגרת  הצרה  והדווקנית ).  504'  בעמ,  499  )2(לה

ומתן  החלטה  מאוחרת שהותרה  בחוק  לפתיחת  הכרעה  שיפוטית  שנסתיימה  

המשפט  להוסיף  עניינים -ברי  כי  אין  במסגרת  זו  כדי  להסמיך  את  בית.  במסגרתה

לגרוע  עניינים  כאלה  או  לתקנם  לאחר ,  מהותיים  הקשורים  להכרעה  השיפוטית

 ;437'  בעמ,  833)  1(ד  לט"פ,  כהנקא'  מ  נ"חברה  לביטוח  בע"  סהר"  29/83נ  "ד(סיומה  

תיקון  טעויות  החורגות ).    ואילך286'  בעמ,  )13  (חיסוגיות  בסדר  דין  אזר  ,גורן'  א

או  השלמת  חסרים  מהותיים )  נוסח  משולב(המשפט  -  לחוק  בתי81מגדר  סעיף  

ברק '  מ  נ"סולל  בונה  בע  159/90א  "ע(יכולים  להיעשות  על  דרך  הערעור    דין-בפסק

 ).21-22' בעמ, 17) 4(ד מז" פ,מ"אור בע
בר  בקיומה  של  סמכות  טבועה  הנתונה ראוי  להוסיף  כי  ההלכה  הפסוקה  הכירה  בע

, דין  סופי  בעניינו-דין  לאחר  שניתן  פסק-לערכאת  שיפוט  להעניק  ארכת  חסד  לבעל

ומקום  שהענקת  הסעד  נדרשה "  גמר  מלאכה"וזאת  באורח  חריג  לכלל  הרגיל  של  

חריג  זה  הוחל  במקרים .  'מניעת  תוצאות  קשות  שחוש  הצדק  אינו  יכול  להשלים  עמן'ל

צדק -  מציאות  שאם  לא  כן  היו  נגרמות  תוצאות  קשות  של  עוול  ואינדירים  של  כורח

 79/82ש  "ב;  287'    בעמ279)  3(ד  מו"  פ,זכאי'  שקולניק  נ  230/87א  "ראה  לעניין  זה  ע(

' בן  שחר  נ  22/73נ  "ד;  362)  2(ד  לו"פ,  ברנפלד'  מ  נ"ישראל  ארגמן  חברה  לבניין  בע

 ). 89) 2(ד כח"פ, מחלב
המשפט -  לגדר  אחד  המצבים  שבהם  נתונה  סמכות  לביתאין  הסוגיה  בענייננו  נופלת

ההחלטה  המאוחרת  שניתנה .  לחזור  וליתן  החלטה  בעניין  שבו  הכריע  באופן  סופי
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המשפט  המחוזי  בעניין  מנגנון  ביצוע  התיקונים  ומינוי  מהנדס  מפקח -ידי  בית-על

דין -אינה  נכנסת  אף  לאחת  מן  המשבצות  המוכרות  לשינויו  או  תיקונו  של  פסק

ואין  היא  בגדר  הבהרה  לצורך ,  אין  היא  עונה  להגדרת  תיקון  טעות  טכנית.  ןשנית

אשר  נועד ,  יציר  ההלכה  הפסוקה,  היא  אינה  תואמת  גם  את  החריג.  הדין-ביצוע  פסק

ההחלטה .  צדק  בולט-דין  כדי  למנוע  עוול  ואי-להאריך  מועדים  שנקבעו  בפסק

המשפט -די  ביתי-אשר  ניתנה  על,  הדין-המאוחרת  הינה  תוספת  מהותית  לפסק

המשפט  את -במסגרת  החלטה  זו  מינה  בית.  לאחר  מעשה  ולאחר  סיום  מלאכתו

המומחה  גיל  להיות  בעל  סמכות  נרחבת  של  מפקח  ומשגיח  על  עבודות  התיקונים 

הוענקו  לו  במסגרת  זו ;  הדין-  סמכות  ותפקיד  שלא  נכללו  כלל  בפסק–של  הדיירים  

  הקשורים  בביצוע  עבודות סמכויות  נרחבות  לבדוק  מסמכים  ואישורים  שונים

בורר  בטיעונים  שתציג  לפניו  המשיבה  בעניין  היקף -ולהחליט  כמעין,  התיקונים

כן  הוא .  בטיעוני  הדיירים  שיגיבו  לאותם  טיעונים,  ומן  הסתם,  חבויותיה  הכספיות

סמכויות  המהנדס .  הוסמך  לנהל  את  ענייני  הכספים  והתשלומים  הכרוכים  בתיקונים

-חובותיהם  שנקבעו  בקשר  לכך  חורגות  מגדר  הסדר  טכניגיל  וזכויות  הצדדים  ו

שהשלכותיו  על ,  בוררות-מדובר  בהסדר  בעל  מאפיינים  של  מעין.  ביצועי  בלבד

גם  אז ,  אולם  אפילו  היה  מדובר  בהסדר  שעיקרו  טכני.  זכויות  הצדדים  הינן  מהותיות

וכל  עוד  לא  הותיר ,  הדין-המשפט  סמכות  להסדירו  לאחר  מתן  פסק-משולל  בית

המתיר  אפשרות  להוסיף ,  הדין-דו  קצה  חוט  של  סמכות  שיורית  במסגרת  פסקבי

לאור  האמור  נראה  לי  כי  יש  להורות  על  ביטולה  של  ההחלטה .  עליו  לאחר  נתינתו

לאחר ,  היות  שהיא  ניתנה  בלא  סמכות,  המשפט-ידי  בית-המאוחרת  שניתנה  על

 ".המשפט סיים את מלאכתו-שבית

 : נקבע כי 3170/049א " ע-ב

 4682/92א  "  ע-דין  סופי  נקבעה  לאחרונה  ב-מסגרת  הדיון  בבקשה  לביטול  פסק    .2"

דין -בפסק.  366)  3(נזד  "פ  ,מ"בית  טלטש  בע'  ל  נ"עזבון  המנוח  סלים  עזרא  שעיה  ז

-דין  אזרחי  עקב  תרמית  בהשגת  פסק-זה  נוספה  על  העילה  המוכרת  של  ביטול  פסק

המשפט -כלשון  בית.  גלוהעילה  של  ראיות  חדשות  שנת,  הדין  ובניהול  ההליכים

 ): 371' בעמ(
 DE(שבגדרו  ניתן  להעמיד לדיון מחדש "  משפט  חוזר"ההסדר  החקיקתי  לקיומו  של  

NOVO  (הוגבל  לפלילים  ,  דין  חלוט-עניין  שהוכרע  בפסק)לחוק19סעיף  :  ראו   

בדין ).  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -  לחוק  בתי31השפיטה  וסעיף  :  יסוד

                                                           
 .831) 6(04פדאור , ד" עו,ביב שניאור א' נאלי מימון 3170/04א "ת  9
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בעקבות ,  אך  כבר  נקבע,  סדר  דומה  לבירורו  של  עניין  אזרחיהחרות  לא  נקבע  ה

משפט -נתונה  לבית,  כי  חרף  היעדרו  של  הסדר  חקיקתי  מקביל,  פסיקה  אנגלית

דין  חלוט  בהתקיים  נסיבות  שבהן  שיקולים  של -אזרחי  סמכות  טבועה  לבטל  פסק

תורת  הפרוצידורה לוין  '  ש(דין  -בית-צדק  עדיפים  על  פני  שיקולים  של  מעשה

דין  בהליך -בית-מעשהזלצמן  '  נ;  213'  בעמ,    מבוא  ועקרונות  יסוד–רחית  האז

ראו (אזרחי  "  משפט  חוזר"הליך  זה  כונה  לעיתים  ).  625-636,  598-610'  בעמ,  אזרחי

) 4(95על  -תק,  סופיוב'  סופיוב  נ  1486/91א  "רע;  213'  בעמ,  ל"לוין  בספרו  הנ:  למשל

: להלן  (1007)  2(97על  -תק,  מ"בעחברת  מקורות  '  חוף  גיא  נ  4546/96א  "  דנ;103

מ "  קבוצת  פועלים  להתיישבות  שיתופית  בע–גב  -עין  79/01א  "דנ;  )פרשת  חוף  גיא

)). גב-א  עין"פרשת  דנ:  להלן  (652)  3(2001על  -תק,  מ"מקורות  חברת  מים  בע'  נ

בעניין  אזרחי  התייחסה "  משפט  חוזר"הפסיקה  שבה  נדונה  האפשרות  לעריכתו  של  

הדין -היינו  הטענה  כי  פסק,  ם  הסתמך  המבקש  על  עילת  תרמיתבעיקר  למקרים  שבה

דין -אך  הפסיקה  הכירה  באפשרות  העקרונית  לבטל  פסק,  שניתן  נגדו  הושג  במירמה

ראו (ובראשן  העילה  בדבר  התגלותן  של  ראיות  חדשות  ,  גם  בשל  עילות  נוספות

ים הכוונה  למקר).    והאסמכתאות  הנזכרות  שם6בפסקה  ,  ל"  הנגב-א  עין"פרשת  דנ

דין  סופי  נתגלו  ראיות  חדשות  שבכוחן  לשנות  את  פני -שבהם  לאחר  שניתן  פסק

הדין -ואשר  לא  היה  ניתן  להשיגן  בשקידה  סבירה  קודם  למתן  פסק,  ההכרעה  מיסודה

  .")1497) 2(ד יג"פ, מעייני' ירמיצקי נ 238/58א "ע(

ועה המשפט  הפעיל  את  סמכותו  הטב-  נדון  סכסוך  שכנים  ובית215333/0210א  "  ע-ב

 : דין כספי על תנאי וכדבריו-להטלת פסק

משפט  זה  סמכות  ליתן -הבעייה  הבסיסית  היא  מהיכן  ישאב  בית,  בנושא  הסמכות"

וזאת ,  משפט  סמכות  טבועה  ליתן  סעד  זה-סבורני  שלבית.  דין  כספי  על  תנאי-פסק

-א  לחוק  בתי79פי  סעיף  -דין  על-במיוחד  שעה  שהצדדים  הסכימו  למתן  פסק

 . מוסר ויישור הדורים כמצויין לעיל, ת על שיקולי צדקאשר מושת, משפט
ינסו ,  דין  כספי  על  תנאי-לעניין  הפרקטי  עולה  חשש  שמא  התובעים  בראותם  פסק

לכך  אענה  שאינני  מעלה  על  דעתי  התנהגות  כזה .  ידי  קינטור  הנתבע-על"  להפעילו"

סחף אך  במידה  והיא  תבוא  אזי  על  הנתבע  לשלוט  בעצמו  ולא  להי,  מצד  התובעים

אחר  קנטורים  אלא  להפנות  עורף  לכל  ניסיון  מסוג  זה  ולהמשיך  במהלך  הרגיל  של 

 . חייו ללא היסחפות למעשי וונדליזם או אלימות
ח  שצויין "  ש4,000מותנה  בסך  -ל  החלטתי  בנוסף  לחיוב  הכספי  הבלתי"לאור  הנ

                                                           
 .88) 8(03פדאור , שמש דני ' נאדרעי גבריאל ,אדרעי מזל 215333/02א "ע  10
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 . ח על תנאי" ש12,000לחייב את הנתבע בסכום נוסף של , לעיל
-צמוד  ונושא  ריבית  מיום  מתן  פסק(צדקה  להפעלת  חיוב  כספי  זה  התנאי  שיהווה  ה

יתקיים  באם  בעתיד  יוגש  כתב  אישום  נגד  הנתבע )  דין  זה  ועד  לתשלום  המלא  בפועל

ולרבות  הסגת  גבול  ומטרד  כנגד  התובעים  ובני ,  בגין  מעשי  אלימות  מסוג  כלשהוא

 . משפחתם וכן יורשע בדין בגין כך
  עקרונות  המוסר  והצדק  שלובי  זרועות  עם  ערכים דרים,  האם  בהכרעה  מעיין  זו

 . מצאתי לנכון שכך הוא? ראויים של שלום ויישוב ההדורים
בנסיבות  אלו  נראה  בעיני  כי  זהו  הסעד  הראוי  היחיד  אשר  ימנע  ככל  האפשר  מגע 

, זדוני  וחיכוך  אלים  בין  הצדדים  וזאת  בתנאי  שבעלי  הדין  יפנימו  את  הנאמר  לעיל

 ." דין זה-בפסק

בהפעילו  את .    נדונה  שאלת  חיובו  של  נתבע  בשיעורי  ריבית  מופרזים625/9811א  "  ע-ב

-בית,  לאמור.  המשפט  לנכון  לתקן  שיעורי  ריבית  אלה-מוצא  בית"  סמכותו  הטבועה"

הדין  ולא  רק  לעניין  של  סדרי -המשפט  משתמש  בסמכותו  הטבועה  לעניין  מהותי  לפסק

צא  את  המקור  להפעלת  הסמכות  הטבועה המשפט  כאשר  הינו  מו-ואלה  קביעות  בית.  הדיון

 : בפקודת הפרשנות וכדבריו

אשר  השהה  את ,  ליבו  של  הבנק-הנתבע  נמנע  מלהעלות  טענות  הנוגעות  לתום"

האם  בשל .  חייב  את  חשבונו  בשיעורי  ריבית  מופרזים,  תביעתו  לאורך  שנים  ובתוך  כך

יש  בה ,  יהאשר  על  פנ,  המשפט  להתעלם  מהתנהגות  זו  של  הבנק-שומה  על  בית,  כך

אל .  כי  לא  ראוי  ולא  צודק  לעשות  כן,  סבורתני!  ?משום  עשיית  עושר  ולא  במשפט

שהבנק ,  המשפט  לעצום  את  עיניו  ולהתעלם  משיעורי  הריבית  המופרזים-לו  לבית

יהא  בכך  משום  מתן  הכשר .  לאורך  שנים  רבות,  השית  על  יתרת  חובו  של  הנתבע

" להנות",  פט  לא  יניח  לבנקהמש-בית.  לב-הנגועים  בחוסר  תום,  למעשים  אלו

הנשיא '  כביפים  דברי  ,  לעניין  זה.  שהוא  עצמו  גרם  להיווצרותם,  מהפירות  הבאושים

 : 283' בעמ, 265) 2(ד מד"פ ,Bank London' וויליאמס נ 32/84נ " ד-ב, ברק
עלינו  לשאוף ,  כי  במסגרת  האפשרויות  השיפוטיות  העומדות  לרשותנו,  נראה'

אומרים  כי  מקרה .  זריות  ויעשה  צדק  בין  הצדדיםלפתרון  אשר  יסיר  את  האכ

אך  באותה )  HARD CASES MAKE BAD LAW(קשה  יוצר  הלכה  קשה  

  '.הלכה קשה עושה מקרה קשה, מידה
, סבורתני,  לפיכך.  אשר  נגזר  מהלכה  קשה,  מקרה  קשה,  הינו  ללא  ספק,  המקרה  דנן

בתו  לעשיית מכוח  חו,  המשפט  סמכות  טבועה-קנויה  בידי  בית,  כי  בנסיבות  אלו

                                                           
 .706) 9(02 פדאור ,ווגמן אברהם ' נמ"לישראל בע" דיסקונט"בנק  625/98א "ע  11
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שיהא  בו ,  להפחית  מסכום  הריביות  שנצברו  ביתרת  החוב  ולהעמידו  על  סכום,  צדק

גיסא  והקלה  בעול -הלב  של  הבנק  מחד-משום  ביטוי  הולם  להתנהגותו  חסרת  תום

מנת  שלא  ישא  בעולן  של  שנות  השיהוי -על,  מאידך  גיסא,  הרובץ  על  כתפי  הנתבע

 . ןעד אשר נקט בהליך דנ, שהבנק המתין, הרבות
) ב(17מכוח  הוראת  סעיף  ,  בין  היתר,  "סמכותו  הטבועה"המשפט  יונק  את  -בית

  משמעה  גם  מתן –הסמכה  לעשות  דבר  או  לכפות  עשייתו  'לחוק  הפרשנות  לפיו  
  .'סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת

כך .  ומקורה  במשפט  המקובל  האנגלי,  הינה  פועל  יוצא  של  השכל  הישר,  הוראה  זו

 . המשפט שקבעו את דרכי ההליכים לפניהם-שהיו אלה בתי, בתחילה, איפוא, היה
על -תק,  'מדינת  ישראל  ואח'  דין  מהאר  חנא  נ-עורך  6185/00א  "ראה  ע,  לעניין  זה

2001)3 (2035 ,2040 . 
, המשפט  את  הכוח  לעשיית  צדק-המעניקה  לבית,  "הסמכות  הטבועה"גדרה  של  

-45,  15)  5(ד  נד"פ,  מנחמי  מגדלי  דוד'    רמת  גן  נעיריית  1842/97א  "  ע-נקבע  אף  ב

 : השופט חשין' כבמפי  46
מחדל  עמוק ,  שמחדל  הרשות  יעלה  כדי  היותו  מחדל  מהותי,  למשל,  אפשר'

המשפט  את  המיכלול  כשולל  את  זכותה  של -זאת  לא  יראה  בית  ובכל,  ויסודי

פי -על,  פי  החוק-משפט  על-יעשה  בית,  בהחליטו  כך.  וכל-הרשות  מכל

יהיו  שיקראו  לכך  פרשנות  והחלת .  המשפט  הוא-באשר  בית,  יתר  שהותר  בוהה

לא  במשמעותם "  (סמכות  טבועה"או  "  סמכות  טבעית"יהיו  שיקראו  לכך  ;  חוק

כך  כונה "  (מן  הצדק"יהיו  שיקראו  לכך  עשייה  ;  )הטכנית  של  מושגים  אלה

. טהמשפ-לצופן  הגנטי  של  בית)  חלקי(יהיו  שיראו  בכך  פיענוח  ;  )הדבר  בעבר

עיקר  הוא  שנדע  מה ;  קרא  אשר  תקרא  ותהא  התווית  שעל  הקנקן  אשר  תהא

המשפט -ומותר  הוא  בית.    לעשותו–יכול  ומותר  הוא  -המשפט  -יכול  הוא  בית

דעתו -  להזין  את  שיקול–  ביישום  חוק  על  אירועים  שלפניו  –לעת  פרשנות  

  '.בכל האירועים שהובאו לידיעתו
גורס ,  639)  2(ד  מט"פ,  מדינת  ישראל'  דין  נ-רך  עו,שמחה  ניר  4845/95א  "  ע-ב,  וכן

סמכותו ':  כדלהלן,  משפט-בהתייחס  לסמכות  טבועה  של  בית,  השופט  מצא'  כב

פי  קביעתו -המשפט  קונה  לעצמו  על-המשפט  היא  סמכות  שבית-הטבועה  של  בית

קיומה  של .  יש  מאין,  המשפט-בידי  בית,  ואולם  סמכות  טבועה  אינה  נוצרת.  הוא

הסמכות '"במאמרו  .  אפשר  בלעדיה-יוצא  מנסיבות  שבהן  אי-להסמכות  הוא  פוע

' ר  פ"ד,  מציין  המחבר,  37)  ה"מ-ד"תשמ  (עיוני  משפט"  המשפט-של  בית'  הטבועה

על  דרך  ההגדרה "  אין  אפשרות  להשיב?  מהי  סמכות  טבועה"כי  לשאלה  ,  גולדשטיין
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, שם(  '.אלא  על  דרך  יישומה  והדגמתה  בלבד,  משמעית-או  הפרשנות  החד,  והנוסחה

 ) 39' בעמ
אינם  בהכרח "  סמכות  טבועה"יצויין  כי  התנאים  הנזכרים  להיווצרותה  של    ...'

המשפט  משתמש  אלא -שבסמכותו  הטבועה  אין  בית,  הכלל  הוא...  מצטברים

-למטרה  הכרחית  שאין  בידי  בית,  במקרים  שבהם  נדרש  הדבר  באופן  חיוני

  '.המשפט להשיגה במסגרת סמכותו הרגילה
ובתוך ,  אשר  נמנע  מלהגיש  את  התביעה  בתוך  פרק  זמן  סביר,  ל  הבנק  מחדלו  ש22.ב

  מגיע  לכדי  התנהגות  חסרת –כך  הטיל  על  יתרת  החוב  ריבית  בשיעורים  מופרזים  

המשפט  את  הסמכות  הטבועה  הקנויה  בידו  ויקבל -  ובשל  כך  יפעיל  בית–לב  -תום

: ם  להלןכך  שהנתבע  ישלם  לבנק  את  הסכומים  המפורטי,  את  התביעה  באופן  חלקי

מעט   (2.4.95הנתבע  ישלם  לבנק  את  מלוא  החוב  שנצבר  בחשבונו  עד  תאריך  

 . ח" ש326,261בסך ) למעלה ממחצית התקופה
ח  הפרשי  הצמדה  וריבית  לפי  חוק "  ש326,261ל  של  "  ישא  הסכום  הנ2.4.95מתאריך  

 .עד למועד התשלום בפועל, 1961-א" התשכ,פסיקת ריבית והצמדה
במסגרת  חשבון  הטפול ,  בחשבונו  של  הנתבע,  ו  מיתרת  החובכל  הסכומים  אשר  זוכ

ועד  למועד  התשלום ,    ואילך2.4.95החל  מתאריך  ,  ימשיכו  להיות  מזוכים,  המשפטי

 . פי אותה שיטה בה זוכו בחשבון המשפטי- על–בפועל 
דין  בסכום  כולל  בסך -טרחת  עורך-הנתבע  ישלם  לתובע  הוצאות  משפט  וכן  שכר

 " .רשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועלח בצירוף הפ" ש15,000

משפט -בית.  הדין-המשיב  הגיש  בקשה  לביטול  פסק  נדון  מקרה  בו  8454/0212א  "  רע-ב

הדין  בכפיפות  להפקדת -ביטל  את  פסק)  הרשמת  אראלה  עפרון(יפו  -אביב-השלום  בתל

 20,000של  דין  בסכום  -טרחת  עורך-ח  ותשלום  שכר"  ש60,000ערבות  בנקאית  בסכום  של  

 .עשר יום ממתן ההחלטה-תוך חמישה, ח"ש

השופטת (משפט  השלום  -בית.  משפט  השלום-המשיב  הגיש  ערעור  על  החלטת  רשמת  בית

הדין  למשך -דחתה  את  הערעור  והאריכה  את  המועד  למילוי  התנאים  לביטול  פסק)  ענת  ברון

 .דינה-שלושים יום ממתן פסק

  להארכת  מועד  לביצוע  התנאים  לביטול הגיש  המשיב  בקשה,  עם  חלוף  המועד  המוארך

המשפט  המחוזי -הגיש  המשיב  בקשת  רשות  ערעור  לבית,  משנדחתה  בקשתו.  הדין-פסק

 .יפו-אביב-בתל

                                                           
 .57) 1(03פדאור  ,)דימנט(דוד וקנין  ' נברנרד בול דה שומון ,גומפל אודואן קלוד 8454/02א "רע  12
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 : נקבע כי

קיבל  את ,  החליט  לתת  רשות  לערער)  השופטת  הילה  גרסטל(המשפט  המחוזי  -בית"

  וכך .הערעור  והאריך  את  המועד  למילוי  התנאים  בשבעה  ימים  ממתן  ההחלטה

 : המשפט המחוזי בהחלטתו-הסביר בית
ואליה  מצורפים  נספחים ,  בקשה  מפורטת  ומנומקת,  גיסא-מחד,  משמונחת  בפני

ובו ,  כשהיא  נתמכת  בתצהיר,  משפט  קמא-הכוללים  את  הבקשה  שהוגשה  לבית

כדי  לגייס  את  הסכום  הנדרש  במסגרת )  המשיב(מתוארים  המאמצים  הרבים  שעשה  

  החלטתי  שיש  מקום –אין  כל  מענה  ענייני  לנטען  ,  גיסא-ומאידך,  התנאים  לביטול

 . לדון בבקשה כבערעור ולקבל את הערעור, ליתן רשות לערער
  –ובהמשך 

ובמקרה  בו  חרב  כה  חדה  מונחת  על ,  המשפט  סמכות  טבועה  להאריך  מועדים-לבית

יש ,  ח"מיליון  ש-דין  בסכום  העולה  על  חצי-בדמות  פסק,  צווארו  של  המבקש

, על  פני  סגירת  הדלת,  המשפט-מתן  האפשרות  שיהיה  לו  יומו  בביתלהעדיף  את  

 ). כוח המבקשים-בא(במיוחד לנוכח העדר נימוקים עניינים מצד , וזאת
-כי  פסק,  עיקר  טענתם  של  המבקשים  היה.  מכאן  הבקשה  שבפני  למתן  רשות  ערעור

יה כן  לא  ה-וכי  על,    הפך  לחלוטהשופטת  ענת  ברוןמשפט  השלום  מפי  -הדין  של  בית

דין .  המשפט  המחוזי-מקום  להיעתר  לבקשת  רשות  הערעור  שהגיש  המשיב  לבית

המשפט  המחוזי -לא  מצאתי  מקום  להתערב  בהחלטת  בית.  הבקשה  להידחות

. אף  שחלף  המועד  למילוים,  הדין-להאריך  את  המועד  לביצוע  התנאים  לביטול  פסק

ן  האינטרס  של ההחלטה  להאריך  את  המועד  מאזנת  כראוי  בי,  בנסיבות  העניין,  שכן

, הדין  שניתן  נגדו-המשיב  לגייס  את  הסכום  הנדרש  במסגרת  התנאים  לביטול  פסק

לבין  האינטרס  של  המבקשים ,  ח"המחייב  אותו  בסכום  של  למעלה  מחצי  מיליון  ש

הבקשה  למתן  רשות ,  כן-על-אשר.  הדין  ומהוכחת  תביעתם-להימנע  מביטול  פסק

 ."ערעור נדחית

המשפט  למחוק  הליך  או  לדחות -מכותו  הטבועה  של  ביתנקבע  כי  בס  2452/0113א  "ע  -ב

הגם  שבמקרה  הספציפי  הנדון (המשפט  -תביעה  כאשר  נעשה  שימוש  לרעה  בהליכי  בית

 : ריבלין'  השופט א'כבכדברי , )הסף-נתקבל הערעור על דחיה על

 . דין הערעור להתקבל"
ות  בקובץ המנוי,  הסף  בגין  עילות  שונות-המשפט  רשאי  למחוק  תובענה  על-בית.  4

                                                           
 . 577) 1(ד נח" פ,מ"מגדל חברה לביטוח בע ' נד" עו,דרור אורן 2452/01א "ע  13
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) או  תובענה  מסוג  אחר(תביעה  -עילות  למחיקת  כתב.  תקנות  סדר  הדין  האזרחי

הסף -למחוק  תובענה  על,  המשפט  רשאי  איפוא-בית.    לתקנות100מנויות  בתקנה  

חברה  להנדסה   109/49א  "ע;  לתקנות)  1(100תקנה  (משום  שאינה  מגלה  עילה  

משום  שהיא  טורדנית  או ;  1585)  2(ד  ה"פ,  מזרח  שירות  לביטוח'  מ  נ"ולתעשיה  בע

, משום  ששוויו  של  נושא  התובענה  נישום  בחסר;  )לתקנות)  2(100תקנה  (קנטרנית  

) לתקנות)  3(100תקנה  (התביעה  במועד  שנקבע  לכך  -והתובע  לא  תיקן  את  כתב

  כך  נפסק –רשימה  זו  ).  לתקנות)  4(100תקנה  (ומשום  שלא  שולמה  אגרה  מספקת  

תביעה  אף  בשל  עילות -פט  מוסמך  למחוק  כתבהמש-ובית,    איננה  רשימה  סגורה–

, סתם'  מ  נ"  חברה  לבניין  ולהשקעות  בע–אברהם  מרקוביץ    615/84א  "ע(נוספות  

טענות -המשפט  למחוק  כתב-תקנות  נוספות  מתירות  לבית).  541)  1(ד  מב"פ

 156בהתקיים  התנאים  הקבועים  בתקנה  (מפאת  חוסר  מעש  :  בעילות  שונות

; )  לתקנות131,  124,  122תקנות  (המשפט  -  ביתמפאת  הפרת  צו  של;  )לתקנות

ומפאת  מעשים  ומחדלים )    לתקנות157תקנה  (דין  -התייצבות  של  בעל-מפאת  אי

 ). לתקנות) ב(153, 91, 59תקנות , בין היתר, ראו(אחרים 
אין ,  הסף-משפט  מוחק  תובענה  על-שבהם  בית,  בכל  אחד  מן  המקרים  האלה

התובע  אינו  מנוע  מלהגיש  תובענה :  ריםהוו  אומ.  דין-בית-המחיקה  מהווה  מעשה

, )15(סדרי  הדין  האזרחי  זוסמן  '  י;    לתקנות527תקנה  (חדשה  בשל  אותה  עילה  

) 3(2000על -תק, מ"רוזלם פוסט פבליקישנס בע'ג' רביע נ 590/00א  "רע;  384'  בעמ

אך  בשונה  מדחיית ,  בדומה  להפסקת  תובענה,  )))3  (פרשת  רביע:  להלן  (1518

ונשללת  מן  התובע  הזכות ,  דין-בית-במקרה  אחרון  זה  קם  מעשה.  הסף-תובענה  על

סילוק  תובענה ,  ודוק).    לתקנות101ראו  תקנה  (להגיש  תובענה  חדשה  באותה  עילה  

  הוא  אמצעי  שאינו  ננקט –  בין  בדרך  של  מחיקה  ובין  בדרך  של  דחיה  –הסף  -על

נקוט  את שלא  ל,  במידת  האפשר,  המשפט-כלל  יעדיף  בית-ובדרך,  כדבר  של  מה  בכך

ראו (האמצעי  הדרסטי  של  שליחת  התובע  מעל  פניו  בטרם  דיון  ענייני  בתובענה  

א "ע;  668  )2(ד  מ"פ,  יפו-אביב-רשם  המקרקעין  תל'  שמש  נ  693/83א  "ע:  למשל

 ). 721) 4(ד לז"פ, פלדמן' חסין נ 35/83
פי -המשפט  המחוזי  בירושלים  על-בענייננו  נמחקה  התובענה  שהוגשה  בבית.  5

שנקודת  המוצא  היא  כי  התובעים  באותה  תובענה ,  מכאן.  ן  הצדדיםהסכמה  בי

בוודאי  נכונים  הדברים .  שנמחקה  היו  רשאים  להגיש  תובענה  נוספת  באותה  עילה

המשפט  המחוזי -שלא  היה  כלל  צד  להליכים  בבית,  לגבי  המערער  שלפנינו

יפו  דחה  את  התביעות  שבאו -אביב-המשפט  המחוזי  בתל-אלא  שבית.  בירושלים

הסף  בעילה  של  שימוש -  על–  לרבות  זו  של  המערער  –)  ושנידונו  במאוחד(יו  בפנ
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 .לרעה בהליכי משפט
 . לא היתה במקרה זה סיבה מספקת לדחות את התביעה, לדעתי

. המשפט  סמכות  טבועה  למנוע  שימוש  לרעה  בהליכי  משפט-הלכה  היא  כי  לבית.  6

לאחר  מכן  ביקש וכמה  חודשים  ,  דין-באחת  הפרשות  נמחקה  תביעה  לבקשת  בעל

 : שמגר) אז השופט( הנשיא וכך פסק שם. דין לבטל את המחיקה-אותו בעל
המשפט -פי  החלטתו  של  בית-על,  2261/76משנמחקה  התביעה  בתיק  '

-לא  יכלה  המשיבה  לחזור  ולפנות  לבית,  ידי  המשיבה-המחוזי  שהונע  לכך  על

תה לאחר  שנכזבו  תקוותיה  שהניעו  או,  המשפט  חודשים  מספר  לאחר  מכן

 '.ולבקש  החייאתה  של  התביעה  שבינתיים  נמחקה  כבר,  לבקש  את  המחיקה

6 (פרשת טננבאום: להלן (697) 1(ד לד"פ, טננבאום' טננבאום נ  346/79א  "ע(

 )699-700' בעמ, ))
 : כי, חשין' השופט מובפרשה אחרת קבע 

: דין-בית-אין  היא  יוצרת  מעשה,  כמוה  כמחיקת  תובענה,  הפסקת  תובענה'

סדרי  הדין  האזרחי ,  זוסמן'  י;    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי527  -  ו155תקנות  

-המשפט  קנה  שיקול-ובית;  450)  1990,  לוין'  בעריכת  ש,  6מהדורה  ,  אמינון(

משפט  יסרב -ואולם  בית...  אם  לאו,  דעת  אם  ייעתר  לבקשה  להפסקת  תובענה

אם  היעתרות  לבקשה  יהיה  בה  כדי  לשלול ,  לבקשה  להפסקת  תובענה

או  אם  יש  בבקשה ,  תרון  של  ממש  שרכש  תוך  כדי  ההתדיינותמהנתבע  י

 579/90א  "ע  ('.המשפט-להפסקת  תובענה  משום  שימוש  לרעה  בהליכי  בית

  ).744-745' בעמ, )פרשת רוזין: להלן (738) 3(ד מו"פ, נון-בן' רוזין נ
 –הסף  -המשפט  קנויה  גם  סמכות  טבועה  לסלק  תובענה  על-נראה  הדבר  כי  לבית

דין  שימוש  לרעה  בהליכי -  מקום  שבו  עשה  בעל–ואם  בדחייתה  אם  במחיקתה  

 ד  יא"פ,  שמידט'  חכמוב  נ  280/57'  המ;  400'  בעמ,  )15(ל  "  בספרו  הנזוסמן(משפט  
עם  זאת  ברי  כי ).  436)  2(ד  כח"פ,  לייזרוביץ'  לייזרוביץ  נ  8/74א  "ע;  1638)  2(

א "ע  (כך  בכלל.  המשפט  ייעשה  בזהירות-של  ביתהשימוש  בסמכותו  הטבועה  

וכך  במיוחד  כאשר  מדובר ,  )646'    בעמ639)  2(ד  מט"  פ,מדינת  ישראל'  ניר  נ  4845/95

הטעם  לכך  הוא  שיש  להישמר  פן  תיפגע  הזכות  היסודית .  הסף-בסילוק  תובענה  על

 . בדבר פניה לערכאות יתר על המידה
לעשות ,  בנסיבות  המקרה  הזה,  אם  היה  מקום,  איפוא,  השאלה  על  המדוכה  היא

הסף  בעילה  של  שימוש -המשפט  לסלק  את  התביעה  על-סמכותו  של  ביתשימוש  ב

 .לרעה בהליכי משפט
המשפט  המחוזי  הביע  את  הסברה  כי -בית.  התשובה  לשאלה  זו  היא  בשלילה.  7
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המשפט  נימק  סברתו  זו  בניסיון -בית".  תובע  קש"המערער  שלפנינו  הוא  בבחינת  

ואילו ,  דין-ית  ביוזמת  עורךהאמפירי  המורה  כי  במקרים  רבים  מוגשת  תובענה  ייצוג

: המשפט-ובלשון  בית".  תובע  קש"האדם  שבשמו  מוגשת  התביעה  איננו  אלא  

המוצג  כתובע  אך  לצורך  קבלת ',  תובע  קש'כלל  בסוג  מסויים  של  -מדובר  בדרך'

ומבלי  שיש  לו  עניין  ישיר  או  אישי ,  הסכמה  להכרה  בתביעה  כתובענה  ייצוגית

 –  אף  אם  יש  בה  ממש  –  אמפירית  כללית  זו  נראה  כי  בהבחנה.  'בתוצאות  התביעה

-סברתו  של  בית.  שכזה"  תובע  קש"לא  סגי  כדי  לקבוע  כי  גם  המערער  שלפנינו  הוא  

כנדרש  בהתחשב  בנפקות ,  המשפט  המחוזי  בעניין  זה  אינה  נתמכת  בראיות  מוצקות

אחדים "  רמזים"עיון  בתיק  מגלה  ,  אמנם.  הסף  של  התובענה-סילוקה  על

-המשפט  המחוזי  בתל-ם  שהובילה  להגשת  התביעה  בביתלהשתלשלות  הענייני

הכוונה  בעיקר  לדברים  שאמרו .  יפו  לאחר  שנמחקה  התובענה  בירושלים-אביב

ושייצגו  את  המערער  ואת  יתר  התובעים ,  הדין  המייצגים  את  המערער  עתה-עורכי

מן  הדברים  ניתן  ללמוד  על .  המשפט  המחוזיים-בהליכים  שהתקיימו  בבתי

  גם  אם  הם –אלא  שרמזים  אלה  .  הדין  בניהול  העניינים-עורכיהדומיננטיות  של  

 –  לא  די  בהם  כדי  לבסס  את  המסקנה  כי  המערער  –נחת  מסויימת  -מעוררים  אי

ואף  רכש  את  הפוליסה ,  דין  אשר  לא  היה  צד  לתביעה  הראשונה-שהוא  בעצמו  עורך

 . ותו לא" תובע קש" הוא בבחינת –שלו לאחר מועד הגשתה 
מנת  להביא  לשלילת  זכות  הפניה -דברים  עוצמה  מספקת  עלאין  ב,  מכל  מקום

ההלכה  הפסוקה  הכירה  בזכות  לגישה  חופשית  ויעילה ,  אכן.  לערכאות  של  המערער

המשפט  אמור  להגן  עליה  כמו  על  זכויות -אשר  בית,  המשפט  כזכות  יסוד-אל  בתי

  תלמוד  תורה  הכללי  והישיבה  הגדולה  עץ  חיים 6805/99א  "ע(יסוד  אחרות  

א "ע;  433  )5(ד  נז"פ,    ירושלים,הוועדה  המקומית  לתכנון  ולבניה'  ים  נבירושל

המשפט  הוא -תפקידם  של  בתי).  874'  בעמ,  862  )2(ד  מח"פ,  לוין'  לוין  נ  3833/93

המשפט  בפני  תובע -והכלל  הוא  כי  אין  לנעול  את  שערי  בית,  להכריע  בסכסוכים

' מ  נ"אלומיניום  בעארפל    733/95א  "ראו  ע(כבדי  משקל  המבקש  סעד  אלא  מטעמים  

 . טעמים כאלה לא נמצאו בענייננו). 577) 3(ד נא"פ, מ"קליל תעשיות בע
-שם  ביקש  בעל,  ל"  הנבפרשת  טננבאוםראוי  להזכיר  כי  בשונה  מן  המקרה  שנדון  .  8

ולא  זו ,  כאן  מדובר  בהגשת  תביעה  חדשה,  תביעה  שלו  עצמו  שנמחקה"  להחיות"דין  

שם  הגיש ,  ובאחת  הפרשות,  דין  אחר-עלידי  ב-בלבד  אלא  שהתביעה  הוגשה  על

המשפט  נעתר  לבקשה -ובית,  אדם  תביעה  לאחר  שתביעה  קודמת  שהגיש  נמחקה

השופטת קבעה  ,  להחיותה  בתנאים  מסויימים  שהתובע  לא  היה  יכול  לעמוד  בהם

 : כי, דורנר
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תשלום  הוצאות  וקיום  צו (המשפט  להחייאת  התביעה  -בתנאים  שקבע  בית'

אין  כדי  לחסום  את  דרכו  של  המבקש  להגשת )  'ר'  א  –למתן  פרטים  נוספים  

ואין ,  ובאותה  ערכאה,  ואפילו  תהא  זהה  לחלוטין  לזו  שנמחקה,  תביעה  חדשה

 פרשת  רביע  ('.בה  כדי  לחייבו  בתשלום  הוצאות  משפט  בגין  הליך  שהסתיים

  )).3(ל "הנ
והמחיקה  לא ,  שבו  המערער  לא  היה  כלל  צד  לתביעה  שנמחקה,  קל  וחומר  בענייננו

שם  סירב ,  ל"  הנבפרשת  רוזיןבניגוד  למקרה  שנדון  ,  זאת  ועוד.  הותנתה  בתנאים

המשפט  המחוזי  בירושלים -כאן  נעתר  בית,  המשפט  להפסיק  את  התובענה-בית

לבקשה  למחיקת  התובענה  ולא  ראה  בעצם  המחיקה  משום  שימוש  לרעה  בהליכי 

 831)  2(לטד  "פ,  נסחלהטשווילי'  מ  נ"חשולי  הכרמל  בע  302/83א  "  ע-ב.  משפט

המשפט  עשוי  לסרב  להפסיק  תובענה  אם  משמעות  הדבר -כי  ביתהנשיא  שמגר  פסק  

כגון  מימצא  לטובתו  שנקבע  במהלך ,  תהא  כי  הנתבע  יפסיד  יתרון  שזכה  בו  זה  מכבר

המשפט  להגן  על -  יבכר  בית–  וקבע  הנשיא  שמגר  הוסיף  –ואף  במקרה  כזה  .  הדיון

  למשל  להבטיח  כי –להפסקת  התובענה  ידי  קביעת  תנאים  -זכויותיו  של  הנתבע  על

המשפט -הראיה  הפועלת  לטובתו  של  הנתבע  תיכלל  בין  הראיות  שיובאו  בפני  בית

אין  ספק  כי  במקרה  שלפנינו  היתה  המשיבה  יכולה  להגן  על  עצמה .  אם  יחודש  הדיון

באמצעות  התנאת  הסכמתה  למחיקת  התובענה  בירושלים  בתנאים  אלה  ואחרים  או 

הנשיא  ברק כדברי  .  המשיבה  לא  עשתה  כן,  כאמור.  ותבדרישה  לפסיקת  הוצא

המשפט  המחוזי -בבקשה  שהגישה  המשיבה  להעברת  מקום  הדיון  בתובענה  מבית

מנימוקים  דומים  לאלה  המועלים ,  המשפט  המחוזי  בירושלים-יפו  לבית-אביב-בתל

 : הסף-בבקשתה למחיקת התובענה על
ה  בהסכמת מחיקת  התביעה  הקודמת  בלא  שניתן  צו  להוצאות  נעשת'

לא  הותנו  כל  תנאים  באשר  לזכותם  של ).  'ר'    א–המשיבה  (המבקשת  

לשוב  ולתבוע  את ,  כולם  או  מקצתם,  )'ר'    א–המערער  והאחרים  (התובעים  

  לא  באשר  לעצם  הזכות  ולא  באשר  לערכאה  בה  יוכלו  התובעים –המבקשת  

המבקשת  לא  קנתה  לעצמה  כל  זכות  שתביעה  חדשה .  להגיש  תביעה  חדשה

וודאי .  משפט  מסויים  או  במותב  מסויים-תידון  דווקא  בבית,  אם  תוגש,  כאמור

שלא  קנתה  לה  זכות  שהליכים  והחלטות  שהיוו  חלק  מן  התובענה  שנמחקה 

מ "מגדל  חברה  לביטוח  בע  7668/99א  "בש  ('...יעמדו  בתוקפם  חרף  המחיקה

  .)7) 4(99על -תק, אורן' נ
בר  עצם  הגשת  התובענה לא  נדרש  בהחלטתו  האמורה  לטענות  בדהנשיא  ברק  

המשיבה  לא  קנתה  לעצמה  זכות .  עם  זאת  הדברים  שאמר  יפים  גם  לענייננו,  החדשה
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מעצם  מהותה  של  המחיקה ,  להפך.  כי  לא  תוגש  תביעה  חדשה  כנגדה  באותה  עילה

 נגזר כי
הוסיפו  לכך  את  העובדה  כי .  אין  היא  מקימה  מחסום  בפני  הגשת  תביעה  חדשה

וכי ,  המשפט  המחוזי  בירושלים-כים  שהתקיימו  בביתהמערער  לא  היה  כלל  צד  להלי

והמסקנה  המתחייבת  היא ,  "תובע  קש"אין  ראיות  מוצקות  המצביעות  על  היותו  

  לא  כל  שכן –  לא  נתקיימו  במקרה  זה  נסיבות  המצדיקות  מחיקת  התובענה  –אחת  

 . הסף- על–דחייתה 
-י  ביתמשפט  קמא  באומרו  כי  ביד-צדק  בית:  לסיום  אבקש  לשוב  ולהבהיר.  9

המשפט  נתונה  הסמכות  למנוע  שימוש  לרעה  בהליכי  משפט  בדרך  של  מחיקת 

  אך  ורק  לצורך –"  אותה  גברת  בשינוי  אדרת"  בבחינת  –תביעה  והגשתה  מחדש  

דלתותיהם  של ...',  ל"  הנחשין  בפרשת  רוזין'  השופט  מכדברי  ".  אוהד"איתור  מותב  

משפט -הפניה  לבתיויכולת  ,  המשפט  פתוחות  לרווחה  לפני  המבקשים  סעד-בתי

, משעברנו  את  השערים  ונכנסנו  אל  הטרקלין,  ואולם.  היא  מזכויות  היסוד  של  האדם

, שם  ('מחובתנו  לשמור  על  סדרים  שקבע  בעל  הבית  ולא  כל  הרוצה  ליטול  בא  ונוטל

עוד  בטרם  היה ,  אלא  שבענייננו  נחסמה  דרכו  של  המערער  על  סף  השער).  742'  בעמ

 . סיבות בענייננו אין בהן די כדי להצדיק תוצאה זוהנ. סיפק בידו לומר את דברו
והתובענה ,  המשפט  המחוזי  מתבטלת-החלטת  בית.  דין  הערעור  להתקבל,  סוף  דבר

  ".בנסיבות העניין לא הייתי עושה צו להוצאות. תידון לגופה

 : נקבע כי.  נדונה שאלת הארכת מועדי ביצוע3143/0414א "רע -ב

פי  הרשות -  ניתנה  רשות  לערער  והוגש  ערעור  עלהחלטתי  לדון  בבקשה  כאילו.  5"

עיינתי  בטענות  הצדדים  ואף  שמעתי  אותן  מפיהם  בדיון  שקיימתי  ביום .  שניתנה

דעתי  היא  כי  יש  לקבל  הערעור  במובן  זה  שיבוטלו  שתי  החלטותיו  של .  17.6.04

 . הן נשוא הערעור, המשפט המחוזי-בית
אף  כשמדובר ,  ריך  מועדיםהמשפט  סמכות  טבועה  להא-הלכה  היא  כי  לבית.  6

סמכות  זו .  דין-אשר  קיבל  תוקף  של  פסק,  במועדים  שנקבעו  בהסכם  בין  בעלי  הדין

המשפט -  במקרים  יוצאי  דופן  מאפשרת  היא  לבית–כלומר  ,  "עשיית  צדק"נועדה  ל

. אשר  עשויים  לעיתים  להביא  לתוצאות  שקשה  להשלים  עמן,  לסטות  מהכללים

  במקרים  בהם  קיימות  נסיבות  אשר  אינן –    אך  לא  רק–הדברים  אמורים  בעיקר  

א "רע,  ראו  למשל(והמונעות  ממנו  לקיים  את  התחייבותו  בעיתה  ,  בשליטת  החייב

                                                           
פדאור   ,רפאל  מריומה  ,יאיר  עציון  ,מ"אל  בע.  קרמיטל  אי  '  נמ"בע)  1985(ילאר  נכסים  ו  3143/04א  "רע  14

04)8 (758. 
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) 3(ד מו"פ, זכאי' שקולניק נ  230/87א  "ע;  661)  5(ד  מה"פ,  בן  דוד'  רבי  נ'ג  1233/91

. לא  כך  הוא  במקרה  דנא,  ואולם).  89)  2(ד  כח"פ,  מחלב'  בן  שחר  נ  22/73נ  "ד;  279

המשפט  המחוזי  נעתר  כמעט  לכל  בקשות  המשיבה  להארכת  המועד  לתשלום -בית

בלא  נימוק  שילמד  על  קיומן  של  נסיבות  המצדיקות ,  הסכום  שנקבע  בפסק  הבורר

את  החלטתו  מיום .    כלל  לא  נומקה7.1.04החלטת  ההארכה  מיום  ,  כך  לדוגמה.  זאת

גם  בהחלטתו .  בהכוח  המשי-של  בא"  בקשתו  הצנועה"המשפט  ב-  נימק  בית3.2.04

המשפט  טעם  מיוחד -לא  ציין  בית,  עליה  קובלת  המבקשת  לפניי,  18.3.04מיום  

כוח -המשפט  הסתפק  בהצהרת  בא-בית;  להצדקת  חריגה  מהסכמת  הצדדים

כי ,  פי  פסק  הבורר  מצוי  בידו-המשיבה  כי  כל  הסכום  שעל  המשיבה  לשלמו  על

בכך .  לתו  של  הסכוםוכי  המבקשת  מתנגדת  לקב,  בכוונתו  לשלם  את  הסכום  שנפסק

כדי  להעניק  למשיבה  ארכה  נוספת  בשרשרת ,  המשפט  קמא-לטעמו  של  בית,  די  היה

 . הארכות
דעתי  היא  כי  לא  די .  המשפט  המחוזי-אין  בידי  להסכים  עם  החלטותיו  של  בית.  7

היה  בנסיבות  המתוארות  לעיל  כדי  להצדיק  מתן  ארכות  חוזרות  ונשנות  לביצוע  פסק 

אין  מקרה  זה  דומה  כלל .  ותיה  המוצהרות  של  המבקשתכנגד  התנגדוי,  הבורר

-בהם  נעשה  שימוש  בסמכותו  הטבועה  של  בית,  למקרים  אשר  נידונו  בפסיקה

-תוך  קבלת  גושפנקא  של  בית,  המשפט  להאריך  מועד  עליו  הסכימו  בעלי  הדין

באותם  מקרים  התקיימו  נסיבות  קיצוניות  אשר  הצדיקו  את  הארכות .  המשפט

אשר  הובעה ,  בן  ימים  ספורים  בקיום  התחייבות  בשל  טעות  גרידאכגון  איחור  ,  המועד

כך  שנבצר  ממנו  לשלם  את  המגיע ,  או  שיתוק  בו  לקה  החייב,  נכונות  מיידית  לתקנה

ללא  טעם  ממשי  שיצדיק ,  בענייננו  מדובר  בארכה  על  גבי  ארכה.  ממנו  במועד  שנקבע

נתן ,  ות  אלובסופן  של  ארכ.  בוודאי  לא  את  אלה  עליהן  מלינה  המבקשת,  ארכות

  בה  הורה  על  העברת  החזקה  בבניין  החדש 23.3.04המשפט  את  החלטתו  מיום  -בית

המשפט  תמך  החלטתו  זו  בנימוק  כי  המשיבה  ביצעה  את  חלקה -בית.  לידי  המשיבה

כי  גם  בהנחה  שטענת  המבקשת ,  כן  נקבע  באותה  החלטה-על.  פי  פסק  הבורר-על

ביצועו -ין  בכך  הצדקה  להמשך  איא,  וקיימת  מחלוקת  לגבי  סכום  נוסף,  נכונה  היא

  עניין  השנוי –כי  אף  אם  אכן  ביצעה  המשיבה  את  חלקה  ,  נזכיר.  של  פסק  הבורר

  עשתה  היא  כן  לאחר  מספר  ארכות  שנתן  לה –כשלעצמו  במחלוקת  בין  הצדדים  

 ".בהפעילו את סמכותו הטבועה ללא הצדקה, המשפט המחוזי-בית

המשפט  המחוזי -דינו  של  בית-  על  פסקבקשת  רשות  לערער  נדונה  4990/9815א  "רע  -ב

                                                           
 .588) 5(ד נד" פ,מדינת ישראל ' נחיים סדרס 4990/98א "רע  15
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ונותר ,  משפט  השלום-שלפיו  נדחה  ערעורו  של  המבקש  על  החלטת  בית,  יפו-אביב-בתל

 :  נפסק כי.בעינו צו עיכוב היציאה שהוצא כנגד המבקש

המעוגנת ,  סמכות  עיכוב  היציאה  פוגעת  בזכות  היסוד  של  הפרט  לצאת  מן  הארץ"

לפיכך  אין  לפגוע  בה  אלא  בחוק .  חירותוכבוד  האדם  ו:  לחוק  יסוד)  א(6בסעיף  

  לחוק  היסוד  או  מכוח  הסמכה 8העומד  בתנאיה  של  פיסקת  ההגבלה  שבסעיף  

בהיעדרה  של  הוראה  סטטוטורית  מפורשת  לא ,  על  פני  הדברים,  מכאן.  מפורשת  בו

 –  אף  כי  בדן  יחיד  –משפט  זה  פסק  -בית,  מנגד.  ניתן  לעכב  את  יציאתו  של  המנהל

: ראה(ל  "ועה  לעכב  את  יציאתם  של  נושאי  משרה  בתאגיד  לחוכי  קיימת  סמכות  טב

מ "כוכב  השומרון  בע'    כונס  הנכסים  של  חב,דין-  עורך,נאמן'  זיסר  נ  340/87א  "רע

) בכינוס נכסים(מ " מניות בע1982) עמנואל(וחברת  כוכב  השומרון  )  בכינוס  נכסים(

)2( ; 
 )1(ד  נג"פ,  )כינוס  נכסיםבפירוק  ו(מ  "מפרק  דגני  עמירים  בע'  דוד  נ  6424/98א  "רע

פירוק כהן  '  צ'    וכן  את  הביקורת  על  החלטות  אלו  המופיעה  בספרה  של  פרופ280

לאור  התוצאה  שהגענו  אליה  אין  לנו  צורך ,  כך  או  כך).  305-306'  בעמ,  )5  (חברות

 " .כמו בשאלות אחרות שהתעוררו לפנינו, להכריע גם בשאלה זו
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 כללי : 'פרק א
  כללי : 'פרק א 

המשפט  להאריך -חולשת  על  סמכות  בית)  סיפא(  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  528תקנה  

 : לשונה של התקנה. מועד שנקבע בחיקוק

 הארכת מועדים. 528"
,   שבנוהגהמשפט  או  הרשם  לעשיית  דבר  שבסדר  הדין  או-מועד  או  זמן  שקבע  בית

להאריכו  מזמן ,  ובאין  הוראה  אחרת  בתקנות  אלה,  דעתו-לפי  שיקול,  רשאי  הוא
נקבע  המועד  או  הזמן ;  אף  שנסתיים  המועד  או  הזמן  שנקבע  מלכתחילה,  לזמן

 ).ההדגשות לא במקור (". רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו,בחיקוק

המשפט -ימים  זה  את  זה  לכך  שביתלשון  התקנה  דן  בשלושה  תנאים  קומולטיביים  המשל

 .דעתו להאריך מועד-רשאי להפעיל את שיקול

 ).חוק או תקנה(המועד נקבע בחיקוק , האחד

 .להארכת המועד" טעמים מיוחדים"קיומם של , השני

 .המשפט-חובת פירוט רישום טעמים מיוחדים אלה להארכת המועד בהחלטת בית, השני

  שקידה  ראויה  ועל  מאמץ  סביר  לעמוד  במועד מהמבקש  הארכת  מועד  נדרש  להצביע  על

ורק  אם  יש  בפיו  טעם  מיוחד  לכך  שאף  בשקידה  ראויה  לא  ניתן  להגישו ,  שנקבע  בחיקוק

 1.יש הצדקה להעתר לבקשתו, במועד

עשויה  להיות  פועל  יוצא ,  ההתייחסות  של  סדרי  הדין  למי  שסוטה  מהוראותיהם"

נדרש ,  למשל,  כך  ...קרים  רביםהמשפט  להפעילו  במ-מאיזון  של  אינטרסים  שעל  בית

להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לאו  דווקא  משום  שסדרי  הדין  מכוונים "  טעם  מיוחד"

משמש  נקודת "  טעם  המיוחד"אלא  משום  שה,  את  מי  שמפר  את  כלליהם"  להעניש"

מפני  המשכת  ההליכים  לאחר  עבור  המועד "  חסינות"איזון  ראויה  בין  אינטרס  ה

לבין ,    לזכות  המשיב  כאשר  מועד  הערעור  כבר  חלףהחוקי  להגשת  הערעור  העומד

                                                           
; 1142, 1141) 4(2004מח -תק, אגודה שיתופית בית קירור אלשרק' מייק קדמאני נ 2838/04) 'נצ(א "בש  1

יוסף   3857/96א  "ע;  3841)  2(2003על  -תק,  יוניברסל  וידאו  סקיוריטי'  ישראל  ברזילי  נ  5326/03א  "בש
 .711-712 ,706) 2(ד נב"פ, מ"תעשיות רוגוזין בע' שגיא נ
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היכול  להראות  שיש  בידו  עילת  השגה  טובה  על ,  האינטרס  של  מבקש  ההארכה

 2".שעניינו יתברר, הדין-פסק

  ציפייתו  לסיום –משמע  ,  לאחרונה  גבר  המשקל  שניתן  לאינטרס  ההסתמכות  של  המשיב

תוך  הדגשת  זכות ,  של  בעלי  הדיןההליכים  כנקודת  האיזון  הראוי  בין  האינטרסים  השונים  

ככל  שהאיחור  בהגשת  הערעור  הוא  רב  כך  גדל  אינטרס  ההסתמכות .  הערעור  כזכות  חוקתית

שלהם  אופי  של  העדר  שליטה  או ,  של  המשיב  ומחייב  טעמים  בעלי  משקל  להארכת  המועד

הדין -  די  בכך  שהמבקש  גילה  דעתו  כי  אינו  משלים  עם  פסק3.ולהיפך,  צפויה-תקלה  בלתי

בכדי  לקבוע  כי  זכותו  של ,  ין  להשיג  עליו  עוד  בטרם  חלף  המועד  להגשת  הערעוריעונומ

  4.משיב שלא להיות מוטרד עוד מהליכים נוספים טרם התגבשה

 

                                                           
 .1142, 1141) 4(2004מח -תק,  אגודה שיתופית בית קירור אלשרק'מייק קדמאני נ 2838/04) 'נצ(א "בש  2
; 1142,  1141)  4(2004מח  -תק,  אגודה  שיתופית  בית  קירור  אלשרק'  מייק  קדמאני  נ  2838/04)  'נצ(א  "בש  3

 .904) 2(ד נה"פ, ' אח4-סול קסט ו' משה ידידיה נ 6842/00א "ע
; 1142,  1141)  4(2004מח  -תק,  ופית  בית  קירור  אלשרקאגודה  שית'  מייק  קדמאני  נ  2838/04)  'נצ(א  "בש  4

 .6642) 2(2004מח -תק, עיריית ירושלים' נ' אבו לבן מוחמד ואח 5912/04) ם-י(א "בש
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בבקשה " טעם המיוחד"חובת ציון ה: 'פרק ב
 להארכת מועד שבחיקוק 

בבקשה להארכת " טעם המיוחד"חובת ציון ה: 'פרק ב    מועד שבחיקוק 
הטעם "מבקש  הארכת  מועד  שנקבע  בחיקוק  החובה  לציין  בבקשתו  להארכת  מועד  את  על  ה

משך .  המשפט-הדעת  של  בית-דרישה  זו  הינה  תנאי  בל  יעבור  הפעלת  שיקול".  המיוחד

המשפט  יפעיל  את  סמכותו -אף  שכפי  שראינו  יש  ובית-על(האיחור  אינו  קובע  לעניין  זה  

 ).זה" מכשול"הטבועה כדי להתגבר על 

  לא  תיעתר ,  סיפא528כמובנו  של  ביטוי  זה  בתקנה  "  טעם  מיוחד"א  הביא  בעל  דין  לכאשר  

אינה  מפחיתה  מן  הדרישה  למתן ,  עובדה  שמדובר  באיחור  בן  יום  אחד  בלבדה.  בקשתו

  1.טעמים נוספים

הרי  הבחינה  הינה  קפדנית  אף  יותר  מזו ,  לגבי  המועדים  הקבועים  לעניין  הגשת  דיון  נוסף

בדחותו  בקשה ,    הרשם  יגאל  מרזל'כב  מפי  8492/042א  "בש  כך  נפסק  .528הנקובה  בתקנה  

 : להארכת מועד להגשת דיון נוסף

-דינו  של  בית-זוהי  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשה  לדיון  נוסף  על  פסק.  1"

כוחם -בא.  14.7.04משפט  לערעורים  אזרחים  מיום  -המשפט  העליון  בשבתו  כבית

רון  להגשת  הבקשה  לדיון  נוסף  הינו  עד של  המבקשים  סבר  לתומו  כי  המועד  האח

מסקנה  זו  היתה  מבוססת  על  ההנחה  לפיה  תקופת  הפגרה  אינה  באה .  14.9.04ליום  

 1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי529במניין  הימים  וזאת  לאור  תקנה  

מצדיקה  מתן ,  המבקשים  טוענים  שטעותם  בעניין  המועדים").  התקנות:  "להלן(

טוענים  הם  כי  שוחחו  טלפונית ,  בנוסף.  עם  מיוחד  להארכת  מועדארכה  ואף  מהווה  ט

כוח  המשיבה  על  כוונתם  להגיש  עתירה  לדיון  נוסף  ומשכך  אין  פגיעה -עם  באת

התנגדותה .  המשיבה  מתנגדת  לבקשת  המבקשים.  באינטרס  הצפיות  של  המשיבה

ובשל  הצורך ,  למתן  אורכה  בנסיבות  המקרה"  טעם  מיוחד  "מבוססת  על  העדר

                                                           
, 6623)  4(2004של  -תק,  מדינת  ישראל'  מ  נ"נורטל  נטוורקס  ישראל  בע  180471/04)  יפו-א"ת(א  "בש  1

 .856 )1(ד נג"פ, קומית חולוןהוועדה המ' נתנזון נ 7378/98א "ראה בש. 6626
 .338) 4(2004על -תק, מדינת ישראל'  אחרים נ7-המנוח גוואד בזלמיט ו' עז 8492/04א "בש  2
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לשיטת  המשיבה  העותרים  איחרו  בהגשת .    על  משטר  דיוני  מתקבל  על  הדעתלשמור

השיחה  הטלפונית  שהיתה  לא  היתה .    ימים  ללא  טעם  של  ממש47  -העתירה  ב

בעניין  זה  מלכתחילה  ולא  עלה  ממנה  בוודאות  כי  העותרת  עומדת  להגיש  עתירה 

ולו ,  יכוי  לכךניתן  להעריך  כי  אין  כל  ס,  בנסיבות  העניין,  כן-על-יתר.  לדיון  נוסף

הן ,  הדין-יאפשר  למבקשים  לקיים  דיון  נוסף  על  פסק,  משפט  נכבד  זה-שבית,  קלוש

דינו -המשפט  המחוזי  והן  נוכח  פסק-דינו  העובדתי  המפורט  של  בית-נוכח  פסק

 . דין זה-המשפט העליון שקיבל פסק-הקצר והממצה של בית
מלשון  התקנה .  נו  לתקנות  אינה  חלה  בעניינ529מקובל  על  הצדדים  כי  תקנה  .  2

עולה  בבירור  כי  תחולת  הוראה  זו  פרושה  על  פני  תקנות  סדר  הדין  האזרחי  בלבד  ולא 

עניין  לנו .  שהינן  מעשה  חקיקתי  נפרד  העומד  בפני  עצמו,  על  תקנות  הדיון  הנוסף

עתירה '  הקובעת  כי  4  ובפרט  בתקנה  1984-ד"התשמ,  בתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף
אולם  רשאי  הרשם ,  הדין-עשר  ימים  מיום  מתן  פסק-שהלדיון  נוסף  תוגש  תוך  חמי

הארכת  מועד  לצורך ,  אם  כן.  'להאריך  את  המועד  אם  הראה  העותר  טעם  מיוחד  לכך

המידה  שננקטה  לעניין -אמת".  טעם  מיוחד"הגשתה  של  עתירה  לדיון  נוסף  טעונה  

בגדרי "  טעם  מיוחד"זה  היא  קפדנית  עוד  יותר  מזו  הנקוטה  במסגרת  הדרישה  ל

, '  אח2-שרה  ארנון  ו'  אהרון  בן  טובים  נ  4729/02א  "בש:  וראה(  לתקנות  528  תקנה

נראה  כי ?  מידה  קפדנית  זו  בענייננו-האם  התקיימה  אמת).  177)  2(2002על  -תק

הטעם  לקיומו  של  מועד  מיוחד  וקצר  להגשת  בקשות  לדיון .  התשובה  לכך  בשלילה

 4719/93QUEEN IN  א"בש:  וראה(נוסף  טעון  באופיו  המיוחד  של  הדיון  הנוסף  

RIGHT OF CANADAאמת  נכון  הדבר  כי ).  646)  5(ד  מז"  פ,רבקה  ריינהולד'    נ

  כי 702)  4(ד  נד"  פ,'אהרון  אמנון  ואח'  יוסף  אהרון  נ  6708/00א  "  בש-נפסק  כבר  כי  ב

ולהעניק  ניצחון  טכני  למי  שידו ,  לחידון  של  זכרון,  אין  להפוך  את  שאלת  המועדים'

ובפיצול  הכללים  השונים ,    לראות  טעם  בהכבדה  נוספתוכי  קשה...  על  העליונה

אולם  אין  לראות  בהלכה  זו  משום  היתר  כולל ,  '...המתייחסים  לפועלה  של  הפגרה

השאלה  היא  בסופו  של  יום .  להגיש  עתירות  לדיון  נוסף  בלא  טעם  מיוחד  לאיחור

בין  המטרות  החברתיות  והמשפטיות  אותן  מיועדים  להגשים  סדר ,  שאלה  של  איזון

דין  לבין  הצורך  להגיע  לחקר  האמת  ולמנוע  תוצאות  קשות  שאינן  מתיישבות  עם ה

א "בש:  וראה(בתקנה  עצמה  ,  האיזון  שבין  השיקולים  המתחרים  קבוע.  חוש  הצדק

יש ,  אליבא  דידי).  1667)  1(2003על  -תק,  בנק  הפועלים'  יהושע  שביט  נ  10073/02

הזכות  להגיש  בקשה .  להעניק  בהקשר  זה  משקל  ניכר  לסיכוייו  של  ההליך  עצמו

-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי)  ב(30לדיון  נוסף  כפי  הקבוע  בסעיף  

בעלת  חשיבות  מיוחדת  או  קשיות  או ,  נדרש  להראות  כי  מדובר  בהלכה  חדשה.  1984
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הדין  נשוא  העתירה  מביא  אותי -עיון  בפסק.  שהיא  עומדת  בניגוד  להלכה  קודמת

שילוב  של  נתון  זה  עם  נתונים .    זה  קלושים  הם  כי  אכן  סיכויי  של  הליך–למסקנה  

  איחור  שנבע  מטעות  של  בעל  דין  אחד  ולא  של –נוספים  ובהם  האיחור  הניכר  עצמו  

כמו  גם  עם  עמדת  המשיבה  באשר ,  בעניין  אזרחי  ולא  פלילי,  הצדדים  כולם

הגשת  העתירה  לדיון  נוסף  על  דרך  של  הנחיית  הפרקליטויות -להסתמכותה  על  אי

מוליך  למסקנה  כי  ראוי  לה  לבקשה  זו  כי ,  הדין  בערעור  עצמו-  פסקהשונות  לאור

 " .כי הבקשה נדחית, איפוא, התוצאה. תידחה וכך אני מורה

, גם  כאשר  מדובר  בהגשת  בקשה  בתקופת  הערעור,  עצם  הגשת  בקשה  להארכת  מועד

גם  טיעונים  סתמיים  וכללליים  ללא  תמיכה  ראויה ".  טעם  מיוחד"כשלעצמה  איננה  בבחינת  

-  בו  בית2838/043)  'נצ  (א"  בש-כך  נפסק  ב.  פי  התקנה-על"  טעם  מיוחד"לא  יהוו  בבחינת  

  אולם  מטעם  הקשור  להתנהגות  המשיבה  וקבע ,המשפט  אמנם  נתן  אורכה  להגשת  הערעור

 : כי

תקנות  סדר :  "להלן(,  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי397תקנה  .  6"

 : קובעת כי, ")הדין האזרחי
משפט  הוא  ארבעים -להגשת  ערעור  בזכות  על  החלטה  של  ביתהמועד  '

הקובעת ,  וחמישה  ימים  מיום  מתן  ההחלטה  והוא  כשאין  הוראת  חיקוק  אחרת
  '.מועד להגשת ערעור

, ככל  שמדובר  במועד  שנקבע  בחיקוק,  המשפט  להאריך  מועדים-סמכותו  של  בית

מם  של  טעמים ומצריכה  קיו,    סיפא  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528נקבעה  בתקנה  

 . מיוחדים שירשמו
מהמבקש  הארכת  מועד  נדרש  להצביע  על  שקידה  ראויה  ועל  מאמץ  סביר  לעמוד .  7

ורק  אם  יש  בפיו  טעם  מיוחד  לכך  שאף  בשקידה  ראויה  לא ,  במועד  שנקבע  בחיקוק

' ישראל  ברזילי  נ  5326/03א  "בש(יש  הצדקה  להעתר  לבקשתו  ,  ניתן  להגישו  במועד

 ).3841) 2(2003על -תק, ריטייוניברסל וידאו סקיו
 ,706)  2(ד  נב"פ  ,מ"תעשיות  רוגוזין  בע'  יוסף  שגיא  נ  3857/96א  "  ע-כפי  שנקבע  ב.  8

711-712:  
עשויה  להיות  פועל ,  ההתייחסות  של  סדרי  הדין  למי  שסוטה  מהוראותיהם'

, כך  ...המשפט  להפעילו  במקרים  רבים-יוצא  מאיזון  של  אינטרסים  שעל  בית

להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לאו  דווקא  משום "  ם  מיוחדטע"נדרש  ,  למשל

אלא  משום ,  את  מי  שמפר  את  כלליהם"  להעניש"שסדרי  הדין  מכוונים  

                                                           
 .1141) 4(2004מח -תק, אגודה שיתופית בית קירור אלשרק' מייק קדמאני נ 2838/04) 'נצ(א "בש  3
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מפני "  חסינות"משמש  נקודת  איזון  ראויה  בין  אינטרס  ה"  טעם  המיוחד"שה

המשכת  ההליכים  לאחר  עבור  המועד  החוקי  להגשת  הערעור  העומד  לזכות 

, לבין  האינטרס  של  מבקש  ההארכה,  בר  חלףהמשיב  כאשר  מועד  הערעור  כ

 '.שעניינו יתברר, הדין-היכול להראות שיש בידו עילת השגה טובה על פסק
  ציפייתו –משמע  ,  לאחרונה  גבר  המשקל  שניתן  לאינטרס  ההסתמכות  של  המשיב.  9

תוך ,  לסיום  ההליכים  כנקודת  האיזון  הראוי  בין  האינטרסים  השונים  של  בעלי  הדין

ככל  שהאיחור  בהגשת  הערעור  הוא  רב  כך  גדל .  הערעור  כזכות  חוקתיתהדגשת  זכות  

שלהם ,  אינטרס  ההסתמכות  של  המשיב  ומחייב  טעמים  בעלי  משקל  להארכת  המועד

  משה  ידידיה 6842/00א  "ע(ולהיפך  ,  צפויה-אופי  של  העדר  שליטה  או  תקלה  בלתי

 ).904) 2(ד נה"פ, ' אח4-סול קסט ו' נ
הדין  ומעוניין  להשיג  עליו -  כי  אינו  משלים  עם  פסקדי  בכך  שהמבקש  גילה  דעתו

בכדי  לקבוע  כי  זכותו  של  משיב  שלא  להיות ,  עוד  בטרם  חלף  המועד  להגשת  הערעור

אבו  לבן   5912/04)  ם-י(א  "ראה  בש(  .מוטרד  עוד  מהליכים  נוספים  טרם  התגבשה

 ).6642) 2(2004מח -תק, עיריית ירושלים' נ' מוחמד ואח
ל  זה  נפסק  כי  באם  מוגשת  בקשה  להארכת  המועד  בטרם  חלף בהסתמך  על  שיקו.  10

עצם 'ו,  המשפט  לבקשה  ביתר  קלות-יעתר  בית,  המועד  החוקי  להגשת  הערעור

להוות  טעם  מיוחד ,  במצורף  לנימוקים  אחרים,  הגשת  הבקשה  בתוך  התקופה  עשויה

, יצחק  שפר'  נ'  מ  ואח"מגדל  רוממה  ירושלים  בע  4679/99א  "בש(  .'להארכת  המועד

ד "פ,  'אלקרעין  ואח'  אבו  שמסיה  נ  34/70ש  "ב  -  ו1257'    בעמ1256)  3(99על  -תק

 ).307) 1(כד
אלא  שהגשת  הבקשה  מבעוד  מועד  איננה  יכולה  להוות  טעם  מיוחד  כשלעצמה .  11

וצריך  להתלוות  אליה  הסבר  מניח  את  הדעת  מדוע  איננו  יכול  אף  בשקידה  ראויה 

, תר  ביתר  קלות  לבקשות  מסוג  זההמשפט  נע-אף  שבית.  להגיש  את  הערעור  במועד

, חובה  על  המבקש  לשכנע  בקיומן  של  נסיבות  כאלה  המהוות  עילה  להארכת  המועד

א "ראה  בש.  (ולתמוך  בקשתו  בתצהיר  מפורט  ובמסמכים  המאששים  טענותיו

 ).86) 2(97על -תק, כהן צור' כפר חיטים מושב שיתופי נ 2850/97
פורטו  בהרחבה  בהחלטה "  טעם  מיוחד"המשפט  בבוחנו  קיומו  של  -שיקולי  בית.  12

' בעמ)  שאוזכר  לעיל(,  '  אח4-סול  קסט  ו'  משה  ידידיה  נ  6842/00א  "  ע-שניתנה  ב

909-910. 
כך  נקבע  כי  לא  ניתן  לקבוע  על  סמך  סקירת  המקרים  שפורטו  בפסיקה  הגדרה 

 . לנימוק המהווה טעם מיוחד
המשתנה ,  זילהעדר  כלל  מוצק  אין  משמעו  כי  מדובר  במונח  נ,  יחד  עם  זאת'
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אינו  יכול ,  העיקרון  לפיו  נקבע  תוכנו  של  המונח  טעם  מיוחד.  מפעם  לפעם

בחינת  המקרים  השונים ,  ואכן...  להתמצות  בעריכת  רשימת  מלאי  של  החלטות

עקב ,  מלמדת  כי  טעם  מיוחד  יוכר  במקרה  בו  סוכלה  הכוונה  להגיש  ערעור

טעם ).  מחלה,  מוות(אירועים  שהנם  מחוץ  לשליטה  הרגילה  של  בעל  הדין  

ולא  ניתן ,  מיוחד  קיים  אף  במקרה  בו  התחולל  אירוע  שאינו  צפוי  מראש

גם  מצב  דברים  בו  טעה  בעל  הדין  ביחס  למצב  המשפטי .  להיערך  אליו  מראש

ובלבד  שהטעות  אינה  טעות  מובנת  מאליה ,  כלול  בקטגוריה  זו,  או  העובדתי

ענות שהגשת  כל  כתב  ט,  ידי  בדיקה  שגרתית-טעות  הניתנת  לגילוי  על

-לסוג  זה  של  מצבים  נקשר  המקרה  של  שינוי  בהלכה  של  בית.  מחוייבת  בה

אין  מכירים  כטעם  מיוחד ,  לעומת  זאת.  הדין-המשפט  או  טעות  של  עורך

אין ).  קשיי  הבנה  או  עומס  עבודה(בתקלות  להן  ניתן  להיערך  מבעוד  מועד  

במובן  זה  שסדרי ,  שאין  לה  הנמקה,  נעתרים  לבקשה  המבוססת  על  טעות

  '.דה שגרתיים אמורים לגלותהעבו
ואינם  נתמכים ,  כלליים,  הבקשה  שבפני  והתצהיר  התומך  בה  הינם  לאקונים.  13

המבקש  אינו  מפרט  כראוי  את  טענותיו  ואת  הקשיים  והמגבלות .  בראיה  כלשהי

בפרק  הזמן  הארוך  שעמד ,  שבעטין  נמנע  ממנו  לפעול  להגשת  הערעור  במועד

  יכול  היה  להערך  להגשת  הערעור  בפרק  הזמן ושמהם  ניתן  להסיק  כי  לא,  לרשותו

 . הקבוע בתקנות
 . דין או בעל דין איננה משום טעם מיוחד-רשלנותו של עורך, כמפורט לעיל. 14

טעם  מיוחד  להארכת ,  כוח  המבקש  יכולים  להוות  בנסיבות  מסויימות-חילופי  בא

 כוח  עוד  ביום-פי  הבקשה  נתערער  אימונו  של  המבקש  בבא-אלא  שעל,  המועד

 .  ומאז עמדה לרשותו תקופה ארוכה לשם השגת יעוץ אחר8.9.04
המבקש  לא  פירט  אלו  מסמכים  חסרו  לו  לשם  הגשת  הערעור  וכיצד  עכבו  את 

 .ומה עשה בכדי להשיגם, הגשתו
, מיוצג-או  בלתי)  טענה  שלא  נתמכה  במסמך  כלשהו(היותו  של  המבקש  דל  אמצעים  

 ". טעם מיוחד"איננה בבחינת 
וזאת  באם ,  של  המבקש  יכול  בנסיבות  מסויימות  להוות  טעם  מיוחדמצבו  הרפואי  

כי  עקב  מצבו  זה  נמנע  ממנו  להערך  בתקופה  הרלוונטית )  במסמכים  מתאימים(הוכח  

 . להגשת הערעור
וכאשר (,  בהעדר  תיעוד  רפואי  כזה  או  פירוט  מגבלותיו  הרפואיות  של  המבקש

יתן  להאריך  את  המועד לא  נ,  )הבקשה  נסמכת  על  מצב  רפואי  הנמשך  מספר  שנים

 . מנימוק זה כלשעצמו, להגשת הערעור
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אך  משום  שתגובת .לאור  הנימוקים  דלעיל  מן  הדין  היה  לדחות  את  הבקשה.  15

והונחה  בפני  מספר )  מפאת  פגרת  הסוכות  (27.10.04המשיבה  נתקבלה  רק  ביום  

אני  מאריכה  את  המועד ,  ובינתיים  חלף  המועד  להגשת  הערעור,  ימים  לאחר  מכן

 ".3.11.04הגשת הערעור עד ליום ל

  בהעדר  נימוקים  נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת 154784/044)  יפו-א"ת  (א"  בש-ב

 : המשפט קבע-בית. התנגדות חרף טענת שביתה

אדון  תחילה  בבקשה  להארכת ,  מאחר  שבהיעדר  ארכה  ממילא  תדחה  ההתנגדות"

 . המועד להגשת ההתנגדות
הגשת  ההתנגדות -ני  בכלל  והנימוק  למחדל  שבאיהתצהיר  התומך  בבקשה  הינו  לקו

 .  לתצהיר2במועד מפורט בסעיף 
פ  ונודע  למבקש  על  ההליכים "  מעולם  לא  התקבלה  האזהרה  בתיק  ההוצל,קרי

 . 18.9.03כתוצאה מעיקול שהוטל על חשבון הבנק שלו ביום 
  '.8.1.04מאחר והיו עיצומים יכולתי לצלם את תיק ההוצאה לפועל ביום '

-כוח  המשיבה  בחר  שלא  לחקור  את  המבקש  והצדדים  סיכמו  טענותיהם  בעל-בא

 .פה
יצויין  כי  הנימוק  כי  אין  אזהרה  בתיק  לאו  נימוק  הוא  שכן  האזהרה  נסרקה  במערכת 

הסריקה  של  לישכת  ההוצאה  לפועל  וניתן  לעיין  בה  ולקבל  צילום  הימנה  בארכיב 

 . לשכת ההוצאה לפועל
ה  מביאה  למשלוח  צילום  מן  האזהרה  באמצעות כוח  המשיבה  הית-כך  גם  פניה  לבא

 . כוח המבקש-מכשיר הפקסמיליה לבא
ככלל  קיימת  חזקה  שנתוני  מסירת  האזהרה  אשר  הוזנו  במחשב  לשכת  ההוצאה 

 . לפועל הם נכונים
לא ,  דבר  שנסתר  מניה  וביה,  קיום  אישור  המסירה-בהיעדר  טענה  כלשהי  מלבד  אי

 . נסתרה החזקה דנן
 . דים חלוקים לעניין מועדי השביתהכוח הצד-בנוסף בא

נו  התאריכים יכי  לא  צורפו  לבקשה  הודעות  על  השביתה  ולא  צוי,  למותר  לציין

 . המדוייקים של השביתה
אך  גם  אם  אקבל  נימוקי  המבקש  לעניין  האזהרה  וימי  השביתה  הרי  שהמבקש  לא 

ום החל  מי,  טען  דבר  לעניין  מחדלו  להגיש  ההתנגדות  בפרק  הזמן  שנקבע  בחיקוק

8.1.04 . 
                                                           

 .1314) 4(2004של -תק, אייםמכשירים רפו. ג.א.ת' בן זקן נ 154784/04) יפו-א"ת(א "בש  4
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כל )  8.2.04(המבקש  כאמור  אינו  מעלה  נימוק  כלשהו  לאיחור  בהגשת  ההתנגדות  

 . 1984ד "משהת, א"לתקסד,  סיפא528שכן טעם מיוחד כמצוות תקנה 
 . כוח המבקש טיעונים שכלל לא נרשמו בבקשה-בסיכומיו כלל בא

  את לטעמי  בהיעדר  נימוק  כלשהו  ובווודאי  שלא  טעם  מיוחד  הרי  שיש  לדחות

 . הבקשה
ולאחר ,  המבקש  אינו  מתמודד  עם  האיחור  שבהגשת  הבקשה  הגם  ולשיטתו

עדיין  יש ,  המחדלים  שבהגשת  ההתנגדות  במועד  ובהנחה  שאקבל  נימוקים  אלה

 .מוסבר וללא כל התייחסות-איחור שנותר בלתי
 . להלן אתייחס בקצרה לפסיקה שהובאה בסיכומי המבקש

אינו ,  283)  3(ד  כ"פ,  שירות  בתי  הסוהר'  ון  נביט  184/66א  "הדין  בעניין  ע-פסק

 .דין אלא לאופן ניהול המשפט-יחס לבקשה לביטול פסקימת
אך  חשוב  יותר ,  וכי  הינה  גמישה,  דורה  אינה  מיטת  סדוםיאמנם  נפסק  כי  הפרוצ

לענייננו  נפסק  כי  לנהוג  בגמישות  כלפי  בעל  הדין  ובלבד  ולא  יגרם  עוול  לצד  השני 

 ". בעוולאין מתקנים עוול"שכן 
 . דין בהיעדר הגנה-בענייננו משחלף מועד ההתנגדות הרי שרואים כאילו ניתן פסק

 .הדין וברי כי יש בכך כדי לגרום עוול למשיבה-מתן ארכה כמוה כביטול פסק
 606)  1(98מח  -תק,  ארביב'  אלומנרקיס  נ  1532/97)  ש"ב(ע  "הדין  בעניין  בר-פסק

 . עוסק במידת האיחור
 . ובר באיחור בן ארבעה ימים בלבד אלא באיחור גדול יותרבענייננו אין מד

המשפט  קמא -המשפט  בחר  שם  שלא  להתערב  בהחלטות  בית-בית,  כן-על-יתר

 . מבלי להיכנס לסוגיה האם איחור בן ארבעה ימים ניתן לריפוי או לא
יחס  לפסיקת  הוצאות י  מת,228)  1(ד  כט"פ,  גליק'  בסמן  נ  430/74א  "  ע-הדין  ב-פסק

) 3(ד  כ"פ,  מ"קדמה  בע'    עזיז  ששון  נ189/66א  "  בעיקר  על  ההלכה  נשוא  עומסתמך

477 . 
מתוך  הנחה  שידע (המבקש  לא  נימק  מדוע  הוגשה  ההתנגדות  באיחור  ,  כאמור  לעיל

 ). ולא לפני כן8.1.04פ רק ביום "על נתוני תיק ההוצל
רה  על לאיחור  הנני  מו"  טעם  מיוחד"מאחר  ואין  כל  טעם  לאיחור  ודאי  וודאי  שאין  

 ".דחיית הבקשה להארכת מועד

בקשה  להארכת  מועד  להגשת  הודעת  ערעור  על  החלטת   נדונה  4371/035)  ש"ב(א  "בש  -ב

                                                           
-תק, מ אשדוד"אגף המכס והמע' מ נ"בע) 1999(רשיפן הנדסה אזרחית והובלות  4371/03) ש"ב(א "בש  5

 .1602) 4(2004מח 
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 .המשיב מתנגד להארכת המועד .המשיב הדוחה את השגות המבקשת על שומות המשיב

בדחותו  את  הבקשה  גם  מן  הטעם  שאין  כל  סיכוי  בערעור  וכן  לאור  טענת  המשיב  כי  לא  פורט 

 : המשפט כי-קובע בית, בבקשה להארכת מועד" עם מיוחדט"

, כביכול,  "הוגשה"הבקשה  ,  כוח  המבקשת  בתשובתו  לתגובת  המשיב-לטענת  בא.  ב"

בבקשה  להארכת  מועדים  לה  צורף  תצהיר  לא  נאמר .  2.7.03באמצעות  הפקס  ביום  

אלא  רק  נאמר  שלא  היה  כסף ,  דבר  וחצי  דבר  על  הגשת  בקשה  לפטור  מאגרה

  ...האגרהלתשלום 
 2.7.03כי  הוגשה  ביום  ,  כי  גם  לו  ניתן  היה  לקבל  את  הגרסה,  התוצאה  מהאמור  הינה

הרי  שהודעת ,  )לא  הוגשה,  כנראה,  ובקשה  כאמור(בקשה  למתן  פטור  מאגרה  

 28.5.03-דהיינו  הרבה  אחרי  ה,  2.7.03  כי  אם  ביום  18.6.03הערעור  לא  הוגשה  ביום  

-פי  החלטת  בית-ש  את  הודעת  הערעור  על  המועד  בו  חייבת  היתה  המבקשת  להגי–

 .המשפט
-ב"התשל,  )סדרי  הדין  בערעור(  לתקנות  מס  ערך  מוסף  ומס  קניה  10מכוח  תקנה  .  8

כי ,  הקובעת,  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528חלה  תקנה  ,  1975

 ".מטעמים מיוחדים שירשמו"המשפט להאריכו -מועד שנקבע בחיקוק רשאי בית
מהטעם ,  הג  במבקשת  לפנים  משורת  הדין  והעניק  לה  אורכות  לרובהמשפט  נ-בית

 .שהמשיב הסכים להארכת המועד
הרי  שהארכת  המועד ,  אם  יוצאים  מהנחה  שהבקשה  לפטור  מאגרה  כלל  לא  הוגשה

  ועד 28.5.03  מיום  –המבוקשת  להארכת  הערעור  הינה  למשך  תקופה  ארוכה  מאוד  

 . היום
שהבקשה  לפטור ,  המשפט-ה  בסיס  בתיק  ביתשכאמור  אין  ל,  גם  אם  יוצאים  מהנחה

  עד  יום 28.5.03  הרי  מתבקשת  הארכת  מועד  מיום  –  2.7.03מאגרה  הוגשה  ביום  

2.7.03. 
לא  הוגשה  יחד  עם  הבקשה ,  2.7.03  עד  יום  28.5.03בקשה  להארכת  מועד  זו  מיום  

נימוק "גם  אם  הוגשה  הבקשה  לפטור  מאגרה  כנטען  וגם  אין  כל  ,  לפטור  מאגרה

 . להארכת מועד זו" ירשםמיוחד ש
כי  לתגובת  המבקשת  צורף  מזכר  לפיו  מנהל  המערערת ,  על  האמור  יש  להוסיף

,   וטען  שהגיש  ערעור  בקשר  להחלטה  בהשגה28.7.04הופיע  אצל  המבקשת  ביום  

ומכאן  שלפחות  ביום  זה  כבר  ידע  שיש  בעיה  בעניינו  מבחינת  הגשת  הערעור  או 

אך  בקשה  להארכת  מועד ,  הארכת  מועדיםאו  בעיה  של  ,  הגשת  בקשה  לפטור  מאגרה

 ). משפט-גם אם מדובר בפגרת בתי(וזאת בלא כל הסבר , 1.9.04הוגשה רק ביום 
 –דין  בהם  בהעדר  סיבה  מספקת  להארכת  מועד  -כוח  המבקשת  הפנה  לפסקי-בא.  9
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' מ  נ"סוכנות  מרכזית  לביטוח  בע.  ל.מ.ס  205/87א  "ע:  ראה.  בקשות  מסוג  זה  נדחו

ראה  לגבי  מקרים  בהם  אין  צורך ;  457דינים  עליון  כג  ,  מ"טוח  בעמגדל  חברה  לבי

להראות  טעם  מיוחד  להארכת  המועד  וגם  אז  נקבע  שיש  להראות  צידוק  להארכת 

 -ראה  גם  את  הציטוט  מ;  888'  מהדורה  שביעית  עמ,  סדר  הדין  האזרחיזוסמן  ,  המועד

  בו  נקבע 692)  2(ד  מא"  פ,  החברה  הישראלית  לביטוח  אשראי'הופר  נ  261/87ש  "ב

מועד  להפקדת  ערבון  שהתבקשה  הארכתו )  לא  בחיקוק(משפט  -ידי  מזכיר  בית-על

 : ונפסק
המשפט  אם  לא  יכובדו -יש  להדגיש  כי  לא  ניתן  יהיה  לקיים  פעולתם  של  בתי'

המגמה .  י  התקנות  או  מכוחםפהחוק  או  ל  המועדים  הקצובים  הנקבעים  לפי

כי  בעל  הדין ,  י  הדיןלהנהיג  גמישות  יתר  אינה  משרתת  טובתם  של  בעל

יהיו  אלו ,  המחפש  דרך  לדחיית  מועדים  פוגע  בחלק  אחר  מציבור  המתדיינים

הצדדים  האחרים  באותו  תיק  או  מתדיינים  אחרים  בתיקים  אחרים  שעניינם 

  '.מושפע בעקיפין מן ההפעלה של המערכת השיפוטית וקיום המועדים שבה
 : וכן

פי  הצרכים -כלל  על-בחן  בדרךיההזמן  שנקצב  לפעולה  פלונית  איננו  יכול  ל'

בין  זו ,  המידה  הכללית-פי  אמת-אלא  נדון  על,  של  בעל  דין  מסוייםזה  או  אחר

פי  האמור  בתקנות  ובין  זו  המופעלת  במקרים -המקובלת  באופן  כללי  על

, ספציאלית  מכוח  הסמכות  המוענקת  בחיקוק  גם  כאשר  ניתנת  הוראה.  דומים

כי  שוקלים ,  ל  בעל  הדין  המעונייןאין  אפשרות  לתת  משקל  בלעדי  לאינטרס  ש

התאמת  המועדים .  גם  את  האינטרס  של  בעלי  הדין  האחרים  ושל  הציבור  הרחב

כדי  לסכל  כל ,  למעשה,  ישבה,  לצרכיו  ולרצונותיו  של  כל  בעל  דין,  למידתו

האינטרס ,  כאמור.  אפשרות  של  קיום  דיון  אשר  יביא  את  ההליכים  לסיומם

ם  בהליכים  בין  בעלי  דין  פרטיים  והוא  דורש הציבורי  מוכרח  לבוא  לידי  ביטוי  ג

-המשפט  בצורה  כזאת  שכל  אדם  הנזקק  לבית-את  ארגונה  של  העבודה  בבית

חוסר  הוודאות .  המשפט  יוכל  לקבל  בו  את  הסעד  אשר  אותו  הוא  מבקש

הלאות  בניהול  ובקידום  ההליכים  אשר ,  התמשכות  העניינים,  במועדים

  תגבר  הנטיה  שלא  לקיים  את המשפט  אם-תתלווה  בהכרח  לעבודתו  של  בית

היא  רעה  חולה  שיש  לשקוד ,  הדרישות  לביצוע  פעולות  פלוניות  תוך  זמן  קצוב

על  מניעתה  ואחת  מן  הדרכים  למניעתה  היא  העמידה  בלוח  זמנים  כפי  שהוא 

 '.המשפט וההקפדה על קיומם-ידי הרשויות של בית-נקבע על
ת  התדיינות  שאינה כי  מתן  ארכה  יגרום  להארכ,  יש  ממש  בטענות  המשיב.  10

מוצדקת  כלל  וכלל  ולפגיעה  במשיב  שכבר  החל  בהליכים  של  טיפול  וגביה  של  חובה 
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 . של המבקשת
כי  גם  לגופו  של  עניין  הנטען  בתצהיר  התומך ,  אני  מעיר,  למעלה  מן  הנדרש.  11

שכן  המבקשת  טוענת  שכבר  שילמה ,  מעורר  קשיים  לכאורה,  בבקשה  להארכת  מועד

 2כנטען  בסעיף  ,  הרקע  לשומה(?  ם  כך  על  מה  הערעורוא,  את  כל  חובה  למשיב

אשר ,  בגלל  חשבוניות  פקטיביות  כביכול,  הינו  קיזוזים  של  מס,  בהודעת  הערעור

גרסה  זו  לא  רק  נוגדת  חזיתית  את ).  ידי  מוציא  חשבוניות  אחר-נתנו  למערערת  על

 גם  את  גרסת  מנהל,  לכאורה,  אלא  היא  נוגדת,  תגובת  המשיב  לפיה  החוב  לא  שולם

כעולה  מהמזכר  שצורף  לתצהיר  תשובת  המשיב  ולפיו  מנהל  המבקשת ,  המבקשת

  .שאין לו אמצעים לפרוע את חובו, 28.7.04אמר ביום 
 ".הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור נדחית, לאור כל האמור. 12
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-ויישום שיקול" טעם מיוחד"מהותו של ה: 'פרק ג
 המשפט בבקשה להארכת מועד-הדעת של בית

-ויישום שיקול" טעם מיוחד"מהותו של ה: 'רק גפ     המשפט בבקשה להארכת מועד-הדעת של בית

 כללי .1
 

-המשפט  לבקשה  להארכת  מועד  אינו  חד-מהותו  של  הטעם  המיוחד  בעטיו  ייעתר  בית

אין  ספק  שבבחינת ,  אולם.  משמעי  והינו  פועל  יוצא  של  נסיבותיו  של  כל  מקרה  ומקרה

-  לא  ייעתר  בית,  בכל  מקרה,עות  שקיבעו  סוגי  מקרים  בהםהמשפט  נודעו  הכר-הלכות  בתי

 . המשפט לבקשה להארכת מועד מטעם מיוחד בעל אופי מיוחד שכזה

האם  הארכה  עלולה  לפגוע ,  שאלה  עיקרית  בבחינת  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  היא

ות עמידה  בעיקרון  הוודא,  דהיינו,  בציפיותיו  של  בעל  הדין  שכנגד  לכך  שלא  יוטרד  עוד

אל  מול  השאלה  האם  לבעל  הדין  היתה  יכולת  אובייקטיבית  להגיש  את ,  הניתנת  לבעלי  הדין

. פי  הטעם  המיוחד  אותו  יש  להציג-היכולת  האובייקטיבית  נמדדת  על  .ההתנגדות  במועד

 1ורשימה  של  טעמים  מיוחדים  אינה  מופיעה  בתקנות,  טעם  מיוחד  אינו  מונח  המוגדר  בחוק

הינו  טעם  הנגזר  מגורם "  טעם  מיוחד",  על  מגמה  אחת  וברורההפסיקה  והספרות  מצביעים  

 2.חיצוני אשר איננו קשור לבעל הדין ואין לו שליטה על כך

:   להלן  חלק  מצומצם  מהן.לאיחור"  טעם  מיוחד"הפסיקה  נותנת  דוגמאות  למה  שאינו  

, מתאים-פניה  להליך  בלתי,  הדין  נוגד  את  תקנת  הציבור-פסק,  גרימת  נזק  רב  לבעל  הדין

 3.דין לא לנקוט בהליך-דעת מוטעה של עורך-שיקול

                                                           
 .606) 1(98מח - תק,ארביב אשר' אלומנרקיס בית מסחר לפרופילי אלומיניום נ 1532/97ע "בר  1
אטלנטיק  חברה  לדיג  וספנות   480/86א  "  בש;890'  ה  שביעית  עמ  מהדור,סדר  הדין  האזרחיזוסמן  '  ר  י"ד  2

חברה -עומר  גלבוע'  מ  נ"בנק  צפון  אמריקה  בע  1038/85א  "בש;  159)  3(ד  מ"  פ,מדינת  ישראל'  מ  נ"בע
  .57) 1(ד מ" פ,לבנין ועבודות עפר

 7533/03א  "ן  רעהתרשלות  בעל  די,  475'  עמ,    מהדורה  שלישית  ומורחבת,בוררות  דין  ונוהל  ',אוטולנגי  ס  3
ל  ולא  היה  זמין "יועץ  המשפטי  שהיה  נוכח  בחו,  המפקח  על  הביטוח  –  איל  בן  שלוש'  נאשד  כבהא  נ

, מ"תערובות  הצפון  בע'  מ  נ"בע)  1939(הזרע    6145/00א  "בש(נושא  בעל  השלכה  מהותית    ,להתיעצות
 .1079) 3(2000על -תק
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  להלן  חלק  מצומצם ."טעם  מיוחד"בגדר  גורמים  הנכנסים  הפסיקה  אף  נותנת  דוגמאות  ל

 5שינוי  ההלכה  ובהתקיים  שני  תנאים  מצטברים,  4הליך  התלוי  ועומד  בערכאה  אחרת:  םמה

 6.המשפט-טעות של בעל דין שנגרמה מטעות של בית

השופט   'המשפט  לעניין  הארכת  מועד  שנקבע  בחיקוק  קובע  כב-בסקרו  את  גישת  בית

 :  בדחותו את הבקשה מחמת איחור בן שנתיים כי5950/047) ם-י(א " בש- בשפירא

הפסיקה  בנדון  מגוונת  ועניפה  בסוגיה  זו  קובעת  הלכה  פסוקה  היא  כי  משחלף "

  לפני ,כך  נפסק.  על  שומה  הופכת  השומה  לחלוטה,  כך  למשל,  המועד  להגשת  ערעור

' מ נ"פרומין  ובניו  בע'  נל  33/72א  "  ע-בויתקון  '  השופט  א'  כבידי  -על,  עשרות  שנים

 : 459) 2(ד כח"פ, מנהל המכס והבלו
הדין  וליבון  השאלה  מצאנו  שטענת -לאחר  שמיעת  טענות  בעלי,  ואמנם'

אין  אחריה ,  כי  שומה  שנעשית  סופית,  הלכה  פסוקה  היא.  המשיב  בדין  יסודה

בשומה  כזאת  ואין  להרהר  אחרי  החוב  כשלעצמו "  מובלע"המס  חוב  .  ולא  כלום

פי  אותם  נימוקים  הידועים  המצדיקים  ביטולו  של -אלא  על(בכל  דיון  אחר  

א "ע,  הממונה  על  מס  בולים'  השופט  זוסמן  בעניין  ביטון  נכך  אמר  ).  פסק

  :)53, 50) 1(ד כד" פ,הממונה על מס בולים' נ' יעקב ביטון ואח 461/69
ואין  ולא  כלום ,  דין-בית-קם  מעשה,  ניין  בערכאה  שיפוטיתמשנדון  ע'

גם  מקום  שנמנע  אדם  מלערער  על  דרישת :  גדולה  מזו.  אחרי  החלטתה

; אין  ולא  כלום  אחרי  מעשה  המינהל,  המינהל  והזמן  להגשת  ערעור  עבר

 )465, שם ('.דין-בית-מעשה המינהל כמוהו כמעשה
 .וכך אף בפסיקה מאוחרת יותר כפי שמובא להלן

במקרים  רבים  העילה  לבקשה  להארכת  מועד  נובעת  מאיחור  הנובע  בחישוב  לא ,  אכן

כוח  המבקש -או  אילוץ  כגון  העדרות  של  בא,  הדין-נכון  של  הימים  מיום  מתן  פסק

לא   (המנוח  נאסאן  רובין'  עז'  דין  דב  שלמון  נ-עורך  486/94א  "ראו  בש(ב  "וכיו

א "בש;  543)  3(94על  -  תק,מזל  שלמה'  נתנאל  שלמה  נ  3532/94א  "בש;  )פורסם

 ).369) 3(ד מד" פ,'טוני שורץ ואח' דין נחמן גולדברג נ-עורך 1424/90
מנת  לשמור  על -והמבקש  לא  עשה  דבר  על,  במקרה  דנן  האיחור  היה  משמעותי

 . מנת לבקש ארכה למען הזהירות-ולא פנה לערכאה כלשהי על, זכויותיו

                                                           
 .218) 4(94על - תק,מרדכי גורה' אסתר גורה נ 7044/93א "ע  4
 .533) 1(ד מא" פ,יהודה שטרית' מ נ"חברה ישראלית לביטוח בע – הסנה 1069/86א "בש  5
  .18) 1(ד מ" פ,שוקייר' גורג' אלפחיא אגודה שיתופית למים נ 17/86א "בש  6
 .2115) 4(2004מח -תק, דיאב מחמד עלי' סעיד מואקט נ 5950/04) ם-י(א "בש  7
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  קבע 420,  418  )2(מ  ד"פ,  וולקן'  ר  נברנ  532/85א  "  ע,532/85א  "  ע,304/86ש  "  ב-ב

 : המשפט העליון-רשם בית
כוחו  אינה  מהווה  צידוק  להארכת -כלל  טעות  של  בעל  דין  או  של  בא-בדרך'

והסמכות  להאריך  את  המועד  לא ,  טעות  משקפת  רשלנות  או  הזנחה.  המועד

שבהם   ,יחד  עם  כך  ייתכנו  מצבים.  נועדה  להתגבר  על  תקלות  שמקורן  באלה

. שאינה  מגעת  לכלל  רשלנות  או  הזנחה,  ה  בטעות  אנוש  גרידאמקור  התקל

ובמידת  הצורך ...  עתדהנגמרת  באקראי  ובהיסח  ,  איש  אינו  מחוסן  מפני  טעות

 '...ידי הארכת מועד-ניתן לתקן טעות שכזו על
 : ובהמשך דבריו

איחור  של  שנתיים  בהגשת  בקשה  להארכת  מועד  התעורר  במקרה  נשוא '

והבקשה )  385)  3(2004על  -תק,  עומרי'  וביה  נבאר  ט'  א  3079/04א  "בש

 '.סורבה
יכול  שהדבר ,  שצו  הלב  אומר  כי  סדרי  הדין  אינם  צריכים  לחול  באופן  עיוורבמקרים  

אהרן '  יוסף  אהרן  נ  6708/00א  "  בש-המשפט  ב-או  כדבר  בית,  יחשב  כטעם  מיוחד

 : 702) 4(ד נד"פ, אמנון
תעלמות  מהם  היא  מסימני ה.  אך  אדון  מסוכן,  סדרי  הדין  הם  משרת  יעיל'

במקום  בו  נדרשת ,  אך  דבקות  יתר,  ההיכר  של  שיטה  רופפת  ופרומה

סדרי  הדין  נועדו  לצנן  אך .  עלולה  להיתפס  כקפריזית  ושרירותית,  התחשבות

 '.לווסת ולנתב אך לא לשתק, לא להקפיא
הדין  נשוא -למעלה  משנתיים  חלפו  מאז  ניתן  פסק,  האיחור  במקרה  שלפנינו  הוא  רב

הדין  ולאחר  מכן  בבקשת  רשות -אמנם  המבקש  נקט  בהליכי  ביטול  פסק.  ורהערע

. ואף  אלה  ננקטו  באיחור,  מתאימים-אולם  הדרך  היתה  רצופה  בהליכים  בלתי,  ערעור

וכך ,  המבקש  לא  פנה  למשיב  במכתב  במגמה  להגיע  להבנה  או  להבהיר  כי  נמחל  לו

 .ותדין לפינוי ותשלום דמי שכיר-לא מתנהג מי שניתן נגדו פסק
לפיכך ,  משפט  זה  הוגשה  באיחור  רב-בבית,  כאמור  לעיל,    שהוגשה538/03ע  "גם  בר

  אפשרה  לו  להגיש  את  הבקשה השופט  סגל'  כביש  לדחות  את  הטענה  כי  החלטת  

.   מאומה  המרמז  על  אפשרות  שכזוהשופט  סגל'  כבאין  בהחלטת  .  הנדונה  באיחור

ע  לאור  האיחור  הרב "הברהמשפט  המליץ  בפניו  למחוק  -המבקש  עצמו  מציין  כי  בית

 .ע זו"לפיכך אין רבותא מבר. בהגשתה
עתר  לבקשה  גם ימנת  לה-כל  טעם  מיוחד  על,  איפוא,  האיחור  הינו  משמעותי  ואין

אין ,  לאור  האמור.  פי  הפסיקה  הנרחבת  או  הגישה  המקילה  אלה  מפני  המבקש-על

 .צורך לדון בסיכויי הערעור
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 ".התוצאה היא שהבקשה נדחית בזאת

המשפט -את  תמצית  גישתם  של  בתי"  קליפת  אגוז"ל  בעצם  נתנה  ב"הסקירה  הנ,    כןהנה  כי

משמעיים  עד -אנו  נצביע  אגב  ניתוח  מקרים  שונים  שאין  הדברים  חד,  אולם.  מאז  ועד  היום

 .כדי קביעת חרצובות לעניין זה

ההליך  במסגרתו  מתבקשת  הארכת ,  פי  סוג  הטעם  המיוחד-בחינת  הדברים  תיעשה  על

המשפט  ייטה -קיימת  הבחנה  אף  לגבי  סוגי  המקרים  בהם  בית,    האיחור  שכןהמועד  ומהות

 .ובעניינים אחרים מאותו טעם תסורב בקשה, ליתן ההארכה מטעם מיוחד מסויים

, להארכת  מועדים  שהוחמצו"  טעם  מיוחד"יש  שנימוקים  שונים  מצטברים  ויוצרים  "

-על.  טבר  האמוראם  הוא  מנסה  למצוא  בנימוקיו  את  הכוח  המצ,  אלא  שטועה  הוא

וכל  אחד ,  הרי  חייב  להיות  שילוב  ביניהם,  מנת  שייווצר  הכוח  המצטבר  בנימוקים

 8".מהם חייב להוסיף משהו על משנהו

  כטעם מיוחד–המחדל /סיבת האיחור . 2
 מצוקה כלכלית  .א
 50052/049)  יפו-א"ת(א  "ת  -  ב.טעם  מיוחד,  פי  הפסיקה-על,  צוקה  כלכלית  איננה  מהווהמ

בה  ניתנה  למשיבים  ארכה  להארכת  המועד  להגשת   ור  על  החלטת  הרשמתערענדון  

 .וכן התקבלה בקשת המשיבים להתנגדות לביצוע השטר, התנגדות לביצוע שטר

 : המשפט כי-בקבלו את הערעור ובדחותו את הבקשה להארכת מועד קובע בית

האחת  התנגדות ,  המשפט  שתי  בקשות  במקביל-כאשר  מוגשות  לפתחו  של  בית"

שכן  המועד  להגשת  ההתנגדות ,  והשניה  בקשה  להארכת  המועד,  צוע  שטרלבי

, המשפט  לדון  ראשית  בבקשה  להארכת  מועד-הרי  שעל  בית  ,לביצוע  השטר  חלף

דרש יהמשפט  יאריך  את  המועד  או  לאו  ואין  לה-שכן  לא  ברור  בשלב  זה  האם  בית

 .לטענות ההגנה
נים  בתקנות יפי  שמצויפי  הכללים  המנחים  כ-הגשת  התנגדות  לביצוע  שטר  הנה  על

 תקנה ").  פ"תקנות  ההוצל:  "להלן  (4057ת  "ק,  1979-ם"התש,  ההוצאה  לפועל
מיום ,    יום20פ  מורה  כי  ההתנגדות  לביצוע  שטר  תוגש  תוך  "לתקנות  ההוצל)  א  (106

                                                           
 .678-679, 676) 3(ד לה"פ, ' אח2-אהרון צוקברג ו' נ'  אח2-יוסף בודנר ו 151/81ש "ב  8
 .4601) 4(2004של -תק, 'דביר רחל ואח' אמיתי גבריאל נ 50052/04) יפו-א"ת(א "ת  9
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לחוק  ההוצאה )  ג(א81פי  הכללים  המנחים  בסעיף  -וזאת  על,  שהומצאה  האזהרה

פי -משתם  הזמן  שהוקצב  על").  חוק"ה:  לןלה  (507ח  "ס.  1967-ז"התשכ,  לפועל

המשפט  הארכת  מועד  כפי -על  המבקש  לבקש  מבית,  החוק  להגשת  ההתנגדות

הסיפא  של  תקנה  זו  מתייחס  להארכת  מועד  של  זמן .    לתקנות528שנקבע  בתקנה  

 ". טעם מיוחד"המשפט -פי חוק ומורה כי יש להציג בפני בית-הקצוב על
 טעם מיוחד. 6

האם  הארכה  עלולה ,  נת  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  היאשאלה  עיקרית  בבחי

דהיינו  עמידה  בעיקרון ,  לפגוע  בציפיותיו  של  בעל  הדין  שכנגד  לכך  שלא  יוטרד  עוד

אל  מול  השאלה  האם  לבעל  הדין  היתה  יכולת ,  הוודאות  הניתנת  לבעלי  הדין

פי -להיכולת  האובייקטיבית  נמדדת  ע  .אובייקטיבית  להגיש  את  ההתנגדות  במועד

 . הטעם המיוחד אותו יש להציג
ורשימה  של  טעמים  מיוחדים  אינה  מופיעה ,  טעם  מיוחד  אינו  מונח  המוגדר  בחוק

אלומנרקיס  בית   1532/97ע  "בר(השופטת  מרוז  '  כבכך  עולה  מדבריה  של  ,  בתקנות

הפסיקה  והספרות .  )606)  1(98מח  -תק,  ארביב  אשר'  מסחר  לפרופילי  אלומיניום  נ

הינו  טעם  הנגזר  מגורם  חיצוני  אשר "  טעם  מיוחד"  ,  מה  אחת  וברורהמצביעים  על  מג

 ,סדר  הדין  האזרחי  ,זוסמן'  ר  י"ד:  ראו(  .איננו  קשור  לבעל  הדין  ואין  לו  שליטה  על  כך

' מ  נ"אטלנטיק  חברה  לדיג  וספנות  בע  480/86א  "בש;  890'  מהדורה  שביעית  עמ

עומר '  מ  נ"אמריקה  בעבנק  צפון    1038/85א  "בש,  159  )3(ד  מ"  פ,מדינת  ישראל

 'ברוך  סיגלר  נ  8835/01א  "בש,  57)  1(ד  מ"  פ,חברה  לבניין  ועבודות  עפר-גלבוע

 .)790) 4(2001על -תק, משרד הרווחה
לאיחור  להלן  חלק  מצומצם "  טעם  מיוחד"הפסיקה  נותנת  דוגמאות  למה  שאינו  

ליך פניה  לה,  הדין  נוגד  את  תקנת  הציבור-פסק,  גרימת  נזק  רב  לבעל  הדין:  מהן

 'אוטולנגי  ס(  ,דין  לא  לנקוט  בהליך-דעת  מוטעה  של  עורך-שיקול,  מתאים-בלתי

א "רע(התרשלות  בעל  דין  ,  )475'  עמ,    מהדורה  שלישית  ומורחבת,בוררות  דין  ונוהל

, )953)  4(2003על  -תק,    המפקח  על  הביטוח–איל  בן  שלוש  '  נאשד  כבהא  נ  7533/03

נושא  בעל  השלכה   ,יעצותיין  להתל  ולא  היה  זמ"יועץ  המשפטי  שהיה  נוכח  בחו

על -תק,  מ"תערובות  הצפון  בע'  מ  נ"בע)  1939(הזרע    6145/00א  "בש(מהותית  

2000)1 (1079.( 
להלן  חלק  מצומצם "  טעם  מיוחד"הפסיקה  אף  נותנת  דוגמאות  למה  נכנס  בגדר  

 ,מרדכי  גורה'  אסתר  גורה  נ  7044/93א  "ע(הליך  התלוי  ועומד  בערכאה  אחרת  :  מהן

 1069/86א  "בש(שינוי  ההלכה  ובהתקיים  שני  תנאים  מצטברים  ,  )218)  4(94על  -תק

טעות  של ,  )533)  1(ד  מא"פ,  יהודה  שטרית'  מ  נ"  חברה  ישראלית  לביטוח  בע–הסנה  
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אלפחיא  אגודה  שיתופית   17/86א  "בש(המשפט  -בעל  דין  שנגרמה  מטעות  של  בית

 ) 318 )1(ד מ" פ,שוקייר' גורג' למים נ
 , שני טעמים מיוחדים לאיחורהמשיבים מעלים. 7

 .המאפשרת למשיבים הגשת בקשה להארכת מועדהרשמת לוי ' כב החלטת –האחד 
 . המשיבים חסרי אמצעים וחסרי ייצוג–השני 

שכן  אינם  מהווים ,  שני  הטעמים  לעיל  אין  ביכולתם  להיכנס  לגדרו  של  טעם  מיוחד

שון  הרי  שנאמר  כבר באשר  לטעם  הרא.  גורם  חיצוני  שלבעל  הדין  אין  שליטה  עליו

הבקשה  מעוררת  שאלה  משפטית  בעלת  חשיבות 'בפסיקה  שאמרה  של  שופט  כי  

 3108/03מ  "בש  -  בהרשם  שחם'  כבדבריו  של  (  איננה  מהווה  טעם  מיוחד  'עליונה

  ומשכך ,)672)  2(2003על  -  תק,מ"מקורות  חברת  מים  בע'  מ  נ"קבוצת  ברן  בע

גורם  חיצוני  לאיחור  שכבר החלטה  המאפשרת  הגשת  בקשה  חדשה  איננה  מהווה  

  כי  פתוחה  הדרך  למשיבים  להגיש הרשמת  לוי'  כבבנוסף  אמרתה  של  .  התרחש

, שלא  היו  מיוצגים,  בקשה  חדשה  כל  מטרתה  היתה  להביא  לידיעתם  של  המשיבים

 . ותו לא, פי הדין-את האפשרות העומדת להם ממילא על
נה  מהווה  טעם אף  זה  הוזכר  בפסיקה  שמצוקה  כלכלית  אינ,  באשר  לטעם  השני

) 4(2003על  -תק,  מ"בנק  לאומי  לישראל  בע'  שלמה  חלק  נ  8068/03א  "בש(מיוחד  

696(. 
בקשתם  של  המשיבים  להארכת  המועד  והתנגדות  לביצוע  השטר  הוגשה  לאחר .  8

המשפט  לשקול  את  משקל -בבוא  בית.    הסבה  את  ליבם  לאיחורהרשמת  לוי'  שכב

' ר  זוסמן  י"ד(  מבקש  הארכה  קשה  יותר  מצבו  של,  הרי  שככל  שהאיחור  גדול,  האיחור

מצבו  של ,  וקל  וחומר  ככל  שהאיחור  קטן,  )מהדורה  שביעית(  סדר  הדין  האזרחי

 . מבקש הארכה קל
המשיבים  הגישו  את ,  מניין  הימים  לספירת  האיחור  נספר  מיום  ההגשה  המקורית

ובתוספת  לכך  יום  איחור ,  הרשמת  לוי'  כב  ימים  לאחר  החלטת  16  -בקשתם  כ

-בית.  איחור  שכזה  אינו  יכול  להתקבל.    ימים17רי  הרי  שאיחור  מגיע  ל  המקו

המשפט  היה  מצפה  כי  הבקשה  החדשה  תוגש  בזריזות  רבה  ולא  בטווח  זמן  של 

 . הרשמת לוי'כבשבועיים מיום ההחלטה של 
טעון  טעם  מיוחד  להארכת  המועד ,  ולו  גם  אחור  של  יום  אחד,  חור  בהגשת  בקשהיא

המשפט  את -טרם  שיבחן  בית.  טובה  ומוצקה  ככל  שתהיהותהיה  הגנתו  של  הנתבע  

 .על  הנתבע  להתגבר  על  מכשול  הטעם  המיוחד  לקבלת  הארכת  מועד,  טענות  ההגנה

 ".המשיבים נכשלו ולא הציגו טעם מיוחד שיצדיק הארכת המועד

לא  ציין  בבקשתו  מהו  התאריך  בו  הומצא כאשר  מבקש  הסומך  בקשתו  על  מצבו  הרפואי  
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וממילא  לא  פירט  בבקשתו  מה  מנע  ממנו  להגיש ,  משפט  השלום-של  ביתהדין  -לידיו  פסק

הדין  ועד  יום -מיום  המצאת  פסק,  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור,  למצער,  ערעור  או

  10. בקשתו תידחה– הגשת הבקשה להארכת מועד

 :  נפסק כי1247/0011א "בש -ב

מועד  המצאתו .  יםבהיעדר  הצדד,  12.12.99הדין  נשוא  הבקשה  ניתן  ביום  -פסק.  1"

דין  זה  דחה -במסגרת  פסק).  15.2.00שהוגשה  ביום  (למבקש  אינו  מצויין  בבקשה  

ידי -המשפט  המחוזי  את  ערעורו  של  המבקש  וקיבל  ערעור  שכנגד  שהוגש  על-בית

לשיטתו ,  בבקשה  שבפני  מתמקד  המבקש  בבחינת  המשגים  שנעשו.  המשיבה

טובים ,  לטענתו).  ות  שונותוטענותיו  מתמקדות  בקביעות  עובדתי(דין  זה  -בפסק

את  איחורו .  ובכך  יש  כדי  להצדיק  את  הארכת  המועד,  סיכוייו  בבקשת  רשות  הערעור

, בהגשת  בקשת  רשות  הערעור  מנמק  המבקש  בכך  שהוא  תושב  הכפר  חורפיש

) גם  גם  על  יתר  תושבי  האזור(כפו  עליו  ,  לטענתו.  הנמנה  עם  ישובי  קו  העימות

כך ,  )ואף  במקלט(הרלוונטית  להישאר  בביתו  ההתפתחויות  הבטחוניות  בתקופה  

כי  בהיותו  אב ,  עוד  הוא  טוען.  שנבצר  ממנו  להידרש  לנושא  בקשת  רשות  הערעור

שכול  ודל  אמצעים  התקשה  בקבלת  ייעוץ  משפטי  באשר  להליכים  העומדים  לרשותו 

 . ולסיכוייו ומטעם זה התמהמה
הגם  שהיא ,  טהמשפ-דעת  בית-המשיבה  מותירה  את  ההכרעה  בבקשה  לשיקול.  2

מעירה  על  היעדר  הפירוט  שבטיעוני  המבקש  ועל  היעדר  סיכוייה  של  בקשת  רשות 

 . הערעור לגופה
המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  הוא  מועד  הקבוע .  דין  הבקשה  להידחות.  3

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (טעונה  הארכתו  טעם  מיוחד  ,  בחיקוק  וככזה

טענות  המבקש  הן .    מעין  זה  בבקשה  שבפנילא  מצאתי  טעם)  1984-ד"התשמ

אין ,  לדוגמה,  כך:  מקום  שפירוט  מעין  זה  נדרש,  כלליות  ולוקות  בחוסר  פירוט

באיזה  מועדים  מנע  ממנו ,  הדין  נשוא  הבקשה-מתי  קיבל  את  פסק,  המבקש  מציין

אין  הוא  מביא  גם .  המצב  הבטחוני  לעסוק  בהגשת  בקשת  רשות  הערעור  וכן  הלאה

להידרש  במועד  לבקשת ,  לטענתו,  שמנע  ממנו,  למצבו  הכלכליכל  פירוט  באשר  

הדין  נשוא  הבקשה  אין -הואיל  והמבקש  לא  צירף  לבקשתו  את  פסק.  רשות  הערעור

אולם  לעניין  זה  די  לי  בכך .  באפשרותי  להתייחס  לסיכויי  בקשת  רשות  הערעור

  שאם  לא  כן  נרוקן  את –"  טעם  מיוחד"אינם  מהווים  ,  כשלעצמם,  שסיכויי  הליך

                                                           
 .1175) 4(2003על -תק, 727מ סניף עפולה "בנק הפועלים בע' מאיר אטיאס נ 5185/03א "רע  10
 .735) 2(2000על - תק,שיווק וקניותסולכור חברה ל' פארס פאיז נ 1247/00א "בש  11
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 Her Majesty The Queen in  4719/93א  "בש:  והשוו(מגבלות  המועדים  מתוכן  

Right of Canadaפי -ובכך  שעל)  652,  646)  5(ד  מז"פ,  'רבקה  ריינהולד  ואח'    נ

ובפרט (סיכוייה  של  בקשת  רשות  לערעור  שני  ,  משפט  זה-המבחנים  הנוהגים  בבית

מ "חניון  חיפה  בע  103/82ע  "בר:  וראו(הם  מועטים  ביותר  )  בקשה  שעניינה  עובדתי

אני ,  מן  הטעמים  המצטברים  הללו).  123)  3(ד  לו"פ,  מ"בע)  הדר  חיפה(מצת  אור  '  נ

 ".דוחה את הבקשה להארכת מועד

דינו -בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על  פסק  נדונה  9214/9912א  "בש  -ב

 :  כי הרשם זולטי'כבנפסק מפי . המשפט המחוזי בירושלים-של בית

כי  המבקש  הוא  נכה  מוגבל ,  נטען)  26.12.99שהוגשה  ביום  (בבקשה  שבפני  .  2"

כי  המבקש  מיצה ,  בתנועה  המחזיק  את  החנות  נשוא  הבקשה  מזה  עשרות  שנים

משפט -כמעט  את  חסכונותיו  במסגרת  המאבקים  המשפטיים  אותם  ניהל  בבית

משפטי כי  בקשתו  לקבלת  סיוע  ,  )שם  היה  מיוצג(המשפט  המחוזי  -השלום  ובבית

הדין  המגיש  את  הבקשה  הנוכחית  התנדב  לסייע -כי  עורך,  7.10.99נדחתה  ביום  

הדין  נשוא  בקשת  רשות -וכי  פסק,  למבקש  ללא  תמורה  מששמע  על  מצוקתו

לבקשה  צורף  תצהירו .  הערעור  מעורר  סוגיות  חשובות  הנוגעות  לדיני  הגנת  הדייר

שה  להארכת  מועד  אלא בבק,  לפי  לשונו,    אלא  שתצהיר  זה  אינו  תומך–של  המבקש  

אין  אפשרות ,  המשפט  המחוזי  וממילא-דינו  של  בית-בבקשה  לעיכוב  ביצוע  פסק

 . למצוא בו תמיכה לאמור בבקשה
, המשיב  מתנגד  לבקשה  הוא  חולק  על  נכונות  הנתונים  הכלולים  בבקשה  לטענתו.  3

המבקש  לא .  זכה  המבקש  לייצוג  משפטי  מקצועי  והולם  בשתי  הערכאות  הקודמות

  כל  טעם  של  ממש  לאיחור  הניכר  בהגשת  בקשתו  ובקשת  רשות  הערעור הביא

 . שהגיש אינה מגלה כל עילה לדיון שלישי בעניינו
המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בדין  וככזה  אין .  דין  הבקשה  להידחות.  3

  לתקנות  סדר 528תקנה  :  וראו(לכך  "  טעם  מיוחד"ניתן  להאריכו  אלא  אם  נתקיים  

טעם "לא  כל  שכן  ,  המבקש  לא  הראה  הצדק  סביר).  1984-ד"  התשמ,הדין  האזרחי

פי  העובדות  שאינן -על.    איחור  של  מספר  חודשים–לאיחורו  הניכר  בפניה  "  מיוחד

לא  ניתן  הסבר  של  ממש .  שנויות  במחלוקת  היה  המבקש  מיוצג  בשתי  הערכאות

המשפט -דינו  של  בית-לעובדה  שלא  עמד  על  זכויותיו  מייד  לאחר  קבלת  פסק

זכותו  של  בעל  דין  היא .  מחוזי  ולא  הקפיד  על  עמידה  במועדים  הקבועים  בחוקה

שלא  יוסיפו  ויטרידו  אותו  לאחר  שזכה  בדינו  ולאחר  שחלף  המועד  לערעור  על 

                                                           
 .269) 2(2000על - תק,ועד מאה שערים' אהרון פתיחי נ 9214/99א "בש  12
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) 3(99על  -תק,  מוסף  המכרז  של  המדינה'  אביב  מוזס  נ  8024/98א  "בש:  וראו(זכייתו  

טוני   367/98א  "בש;  625)  3(בד  נ"פ,  ף"כפר  הרי'  גיא  רוזן  נ  3780/98א  "בש;  1019

משקלה  של  זכות  זו  גובר  והולך  ככל  שחולף  הזמן )).  לא  פורסם  (אורי  שחר'  זידאן  נ

לאחר  שמיצה  בעל  דין  את  זכויותיו ,  דברים  אלה  יפים  מקל  וחומר.  מאז  חלף  מועד  זה

ובהיעדר  הסבר  ממשי ,  לפיכך.  הדיוניות  בשתי  ערכאות  וערעורו  השני  טעון  רשות

 " .אין לי אלא לדחות את הבקשה, המבקשלשיהויו של 
 

 קיומו של הליך תלוי ועומד כעילה להארכת מועד  .ב
. להארכת  המועד"  טעם  מיוחד"קיומו  של  הליך  תלוי  ועומד  יכול  לשמש  בנסיבות  מסויימות  

שאין  די  בכך  שבעל  דין  טוען  לקיומו ,  במובן  זה,  אין  המדובר  בעילה  מוחלטת,  יחד  עם  זאת

ישנה  חשיבות  לסוג  ההליך  התלוי ,  כך.  בכדי  לזכות  בהארכת  מועד,  עומדשל  הליך  תלוי  ו

ככל  שהמדובר .  לדרך  בירורו  ובעיקר  לשאלת  הקשר  שבינו  ובין  הערעור  שיש  להגישו,  ועומד

בהליך  שההכרעה  בו  מהותית  יותר  לנשוא  הערעור  ומשליכה  ממשית  על  עצם  הצורך 

במסגרת ,  ל  הטעם  להארכת  המועדכן  תגבר  עוצמתו  ש,  בהכרעה  בו  או  בהיקפו,  בערעור

באותו "כי  יהא  מדובר  בקיום  הליך  משפטי  ,  כן-על,  נדרש".  טעם  מיוחד"בחינת  קיומו  של  

 . 13"העניין

אין  מאפשרים  להציג  עילה  חדשה  או ,  כלל-בדרך,  פיה-מידה  מחמירה  על-המדובר  באמת

לו  לערעור  שיש אין  די  בבחינת  סוג  ההליך  והקשר  ש:  זאת  ועוד.  14עניין  שאינו  תלוי  ועומד

יש  חשיבות  לסיכויי  ההליך  התלוי ,  למשל,  כך.  אלא  ניתן  לבחון  נסיבות  נוספות,  להגיש

יש  הצדקה  עניינית  חזקה  יותר  להארכת ,  ככל  שמדובר  בהליך  שסיכוייו  טובים  יותר.  ועומד

  בהנחה  והמדובר  בהליך  תלוי  ועומד  רלבנטי –המועד  להגשת  הערעור  שכן  סביר  יותר  להניח  

, ככל  שהמדובר  בהליך  שסיכוייו  נמוכים  או  אפסיים,  אולם.  רעור  יתייתר  או  ישונה  כי  הע–

, לבסוף.  יקשה  יותר  להאריך  המועד  להגשת  הערעור  רק  בשל  קיומו  של  הליך  תלוי  ועומד

אלא  גם  למסגרת ,  נראה  כי  יש  ליתן  משקל  לא  רק  לרלבנטיות  ההליך  התלוי  ועומד  וסיכוייו

תהא ,  או  במסגרת  דיונית  סבוכה  יותר,  ליך  מורכב  יותרככל  שמדובר  בה.  הזמן  בה  יוכרע

. משמעות  רבה  יותר  להארכת  המועד  לשם  הגשת  הערעור  עד  להכרעה  בהילך  התלוי  ועומד

                                                           
' מנחם  ואח'  א  177/81'  המ;  667,  665)  2(ד  יח"פ,  מ"בע.)  ד.ש.א"  (אגד"'  ויקטוריה  סמואל  נ  121/64'  המ  13

ד "פ, מ"רושת אלקטרו מכנית בעאלקו ח' מ נ"איליט בע 1186/85ש "ב; 392, 390) 3(ד לה"פ, שילה' נ
 .499) 4(2004על -תק, 'משה בובליל ואח' ניסן חקשורי נ 9159/04א "בש; 18, 15) 2(מ

עזבון  המנוח   550/01א  "ע;  499)  4(2004על  -תק,  'משה  בובליל  ואח'  ניסן  חקשורי  נ  9159/04א  "בש  14
 491 ,486) 3(ד נה"פ, החברה שיקום ולפיתוח הרובע' ל נ"מיכאל אטינגר ז
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הדין  נשוא  הערעור  יהא  חלוט  נמצא  נפגע -האינטרס  של  בעל  הדין  שכנגד  שפסק,  במובן  זה

אין  זו  רשימה :  ודוק.  תרתהא  ממושכת  יו,  ככל  שההמתנה  להכרעה  בהליך  תלוי  ועומד,  יותר

אלו  הן  נסיבות  מסויימות  שמן  הראוי  לבחון  אותם  שכן  משקפות  הן  את .  סגורה  של  שיקולים

טעם "האיזון  העקרוני  בין  המגמות  השונות  שביסוד  הסמכות  להאריך  המועד  בשל  קיומו  של  

 לשם  הארכת"  טעם  מיוחד"קיומו  של  הליך  תלוי  ועומד  יכול  שישמש  ,  הנה  כי  כן".  מיוחד

  15.אולם יש לבחון את כלל נסיבות העניין בכל מקרה לגופו, המועד

מהווה ,  הוא  כשלעצמו,  המשפט  הרי  הליך  זה-בהיות  הליך  תלוי  ועומד  לפני  בית"

אולם  יודגש  כי  הכוונה  להליך .  טעם  מיוחד  להארכת  המועד  להגשת  הליך  אחר

, פרשנות  צרהזכה  ל'  באותו  עניין'הביטוי  .  'באותו  עניין'משפטי  התלוי  ועומד  

הלכה  זו ...  והכוונה  היא  במפורש  לעניינים  אשר  מהווים  חלק  מההתדיינות  הקיימת

משום ,  )נוסף(שלא  תהא  אפשרות  לנקוט  הליך  אחר  ,  והוא,  אף  מסוייגת  בתנאי  נוסף

השאיפה  למנוע  התדיינות ...  ,  עם  זאת...הרחבת  יריעת  ההתדיינות  התלויה  ועומדת  

אלא  סייג  אשר  יש  לשקול  אותו ,  יקרון  נוקשהנוספת  והרחבת  היריעה  איננה  ע

  16."במסגרת שיקלול כל הנסיבות בכל מקרה ומקרה

 'כבנקבע  מפי  .  בקשה  למחיקת  חלקים  מן  הערעור  שבכותרתנדונה    1365/0217א  "ע  -ב

 :  כיהרשם עודד שחם

 הארכת מועד להגשת הערעור 
ארכת  המועד האם  יש  מקום  לה,  עדין  יש  לשקול.  בכך  לא  בא  הדיון  לסיומו.  5

הואיל  והמועד  להגשת  ערעור  קבוע .  להגשת  הערעור  על  ההחלטות  האמורות

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (טעונה  הארכתו  טעם  מיוחד  ,  בחיקוק

 . האם הוכח טעם כזה במקרה שבפני, השאלה היא). 1984-ד"התשמ
המחוזי המשפט  -  היתה  בבית2.7.02כי  עובר  להחלטה  מיום  ,  טוענת  המערערת.  6

אשר  הערעור  עליה  יהא ,  הסכמה  דיונית  בין  הצדדים  כי  המדובר  בהחלטת  בינים

המדינה  חולקת  על  קיומה  של  הסכמה .  דין  סופי  בהליך-עם  מתן  פסק,  בסוף  הדרך

ואף  פרוטוקול  הדיון ,  אין  בפני  חומר  שמאפשר  הכרעה  ישירה  במחלוקת  זו.  כזו

 . משפט קמא אינו מצביע על הסכמה כזו-שבבית
לצורך  ההכרעה  בשאלת  קיומו  של  טעם .  איני  רואה  צורך  בהכרעה  בעניין  זה,    ברם.7

היתה  עמדת ,  2.7.02שעובר  למתן  ההחלטה  מיום  ,  מיוחד  למתן  ארכה  די  לי  בכך

                                                           
 .499) 4(2004על -תק, 'משה בובליל ואח' ניסן חקשורי נ 9159/04א "בש  15
  .22) 4(ד מג"פ, בנק אוצר החייל' בריק נ 356/89א "בש  16
 .581) 2(2002על -תק, מדינת ישראל' מ נ"ין בעיפזל חברה הנדסה ובנ 1365/02א "ע  17
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המשפט  המחוזי  מתבקש  ליתן -וכי  בית,  דין  חלקי-המדינה  כי  אין  מקום  למתן  פסק

  ביחס  להגשת  ערעור מנת  לאפשר  למדינה  לשקול  את  עמדתה-על,  החלטת  בינים

עמדה  זו  קיבלה  ביטוי  מפורש  במסמך  הנושא  את  הכותרת .  בסופו  של  ההליך

מסמך ".  דין  חלקי  ובקשות  מטעם  המשיבה-תשובת  המשיבה  לבקשה  למתן  פסק"

 : בקטע הרלוונטי לעניין נאמר כך. 20.6.01המשפט המחוזי ביום -זה הוגש לבית
ין  חלקי  ביחס  לאותם  סכומים ד-המדינה  מתנגדת  לכך  שיינתן  פסק.  1  ...'  

שחבות  המדינה  באותן  עילות ,  הטעם  לכך  הוא.).  ש.  ע–הנזכרים  קודם  לכן  (

, .)ש.  ע–  9.1.02ל  "צ  (9.2.01המשפט  הנכבד  מיום  -נקבעה  בהחלטת  בית

 . שהיא החלטת בינים
המדינה  החליטה  שלא  להגיש  בקשת  רשות  לערער  על  החלטת  הביניים .  2

דין  בתביעה  כולה  תחליט -ר  שיינתן  פסקואולם  אפשר  שלאח,  האמורה

או  על ,  ובתוך  כך  על  החלטת  הביניים  האמורה,  הדין-המדינה  לערער  על  פסק

 . חלקים ממנה
שחבות  המדינה  בהן  נקבעה ,  דין  חלקי  בהתייחס  לעילות  תביעה-מתן  פסק.  3

שהמדינה  השלימה  עם  הקביעות ,  עלולה  ליצור  את  הרושם,  בהחלטת  הביניים

 . ים וויתרה על זכותה לשקול הגשת ערעורשבהחלטת הביני
המשפט  הנכבד  יתן  החלטת  בינים -מן  הראוי  שבית,  לטענת  המדינה,  לפיכך.  4

בהתייחס  לסכומים  שלגביהם  אין  מחלוקת  בין ,  דין  חלקי-ולא  פסק,  נוספת

  '.הצדדים
או  לבקשת ,    לדברים  אלה2.7.01משפט  קמא  לא  נדרש  בהחלטתו  מיום  -בית

דינו -יש  לציין  כי  בניגוד  לפסק,  עם  זאת.  דין  חלקי  דווקא-  פסקהמערערת  כי  יינתן

בכך  אין  כדי  להשפיע  על  מיונה  של ".  החלטה"כותרת  החלטה  זו  היא  ,  הסופי  בהליך

המסיימת  את ,  המדובר  בהחלטה  סופית.  או  בהחלטה  אחרת,  דין-ההחלטה  כפסק

יש ,    עם  זאת.דין  גם  אם  כותרתה  היא  החלטה-וככזו  היא  פסק,  הדיון  בעילות  שונות

, המשפט-הנוגע  לבקשת  המדינה  המובאת  לעיל  ולהחלטת  בית,  בשילוב  הנסיבות

וכי  על ,  מצג  כלפי  המערערת  כי  עמדת  המדינה  התקבלה,  לכל  הפחות,  כדי  ליצור

גם  אם  לא .  דין  סופי-ולא  פסק,  המערערת  לראות  בהחלטה  האמורה  החלטת  ביניים

, נראה  לי  כי  טעות  כאמור,  ן  זההיתה  הסכמה  דיונית  כנטען  בין  הצדדים  לעניי

יכולה  וצריכה  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה ,  בנסיבות  בהן  הצד  השני  תרם  וגרם  לה

 . להגשת הערעור
סברה  גם ,  כי  בדיון  בפני  התברר  כי  בעקבות  ההחלטה  האמורה,  יש  להוסיף  לכך.  8

כי  אמנם  מירוץ  המועדים ,  רוזנטל'  הגב,  משפט  קמא-כוח  המדינה  בבית-באת
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דין -וכי  הוא  יחל  רק  עם  מתן  פסק,  שת  ערעור  על  ההחלטה  האמורה  טרם  החללהג

כוח -כי  בשלב  מסויים  העמיד  עמית  לעבודה  של  באת,  מתברר  עוד.  סופי  בהליך

מן .  אין  בכך  כדי  להעלות  או  להוריד  לעניין  שבפני,  ברם.  המדינה  אותה  על  טעותה

לעניין  אופי  ההחלטה כי  המערערת  לא  היתה  יחידה  בטעותה  ,  התיאור  האמור  עולה

קיומה  של  הטעות  המשותפת  האמורה .  ולעניין  מירוץ  המועדים  להגשת  ערעור  עליה

ומחזק ,  מספק  תמיכה  נוספת  לסבירות  טעותה  של  המערערת,  מצד  שני  הצדדים

לטעמי  את  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  להגשת  ערעור  המערערת  על  אותם 

, תביעה  שכנגד  מטעם  המדינהלרבות  ה(עניינים  שהוכרעו  באותה  החלטה  

  ).2.7.01פיה נקבע בהחלטה מיום - וסכום החיוב על9.1.01שהתקבלה בהחלטה מיום 
ההחלטה  האמורה .  9.1.01דברים  אלה  אינם  משליכים  במישרין  על  ההחלטה  מיום  .  9

אין  כל  טענה  כי .  20.6.01ניתנה  זמן  רב  לפני  מצגי  המדינה  בתגובתה  האמורה  מיום  

ה  על  מצג  כלשהי  של  המשיבה  כאשר  לא  ערערה  על  דחיית  שתי המערערת  הסתמכ

טעותה  של  המערערת  לעניין  זה  אינה  טעות .  העילות  הנזכרות  באותה  החלטה

כל  סממן  אשר  עשוי ,  כשלעצמה,  ואין  בה,  נמנעת  באופן  סביר-או  בלתי,  סבירה

 . להצדיק מתן ארכה להגשת ערעור
-זה  תלוי  ועומד  ערעור  על  פסקמשפט  -יש  להביא  בחשבון  כי  בבית,  עם  זאת.  10

יש  טעם  מיוחד ,  2.7.01וכי  בכל  הנוגע  להחלטה  מיום  ,  משפט  קמא-דינו  של  בית

עובדת  קיומו  של  הליך ).  13.2.02אשר  הוגש  ביום  (להארכת  המועד  להגשת  הערעור  

דין  עשויה  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  לצורך  הגשת -תלוי  ועומד  כנגד  פסק

' בריק  נ  356/89א  "  בש-לעניין  זה  נפסק  ב.  ה  התדיינותהנוגע  לאות,  ערעור  נוסף

 : כי, 22) 4(ד מג"פ, בנק אוצר החייל
, הוא  כשלעצמו,  המשפט  הרי  הליך  זה-בהיות  הליך  תלוי  ועומד  לפני  בית'

אולם  יודגש  כי  הכוונה .  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  המועד  להגשת  הליך  אחר

זכה '  באותו  עניין'יטוי  הב.  'באותו  עניין'להליך  משפטי  התלוי  ועומד  

והכוונה  היא  במפורש  לעניינים  אשר  מהווים  חלק ,  לפרשנות  צרה

שלא  תהא ,  והוא,  הלכה  זו  אף  מסוייגת  בתנאי  נוסף...  מההתדיינות  הקיימת

משום  הרחבת  יריעת  ההתדיינות  התלויה ,  )נוסף(אפשרות  לנקוט  הליך  אחר  

פת  והרחבת  היריעה השאיפה  למנוע  התדיינות  נוס...  ,  עם  זאת...ועומדת  

אלא  סייג  אשר  יש  לשקול  אותו  במסגרת  שיקלול  כל ,  איננה  עיקרון  נוקשה

  '.הנסיבות בכל מקרה ומקרה
של  הערעור "  באותו  עניין"  הוא  9.1.01כי  הערעור  על  ההחלטה  מיום  ,  נראה  לי.  11

מסגרת  ההתדיינות  היא  התקשרות  בין .  משפט  קמא-על  החלטותיו  האחרות  של  בית
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  נופלות 9.1.01ואף  העילות  שנדחו  ביום  ,  לצורך  ביצועו  של  פרוייקט  בניה,  הצדדים

ניסיתי .  הועלו  טענות  ייחודיות)  נושא  השיפועים(גם  אם  ביחס  לאחת  מהן  ,  לגדר  זה

האם  ובאיזו  מידה  מתן  אפשרות  להגשת  הערעור  על  ההחלטה ,  במהלך  הדיון,  לבחון

אף  לעניין  זה .  בין  הצדדים  עלול  להביא  להרחבת  יריעת  ההתדיינות  9.1.01מיום  

נשוא ,  כאשר  עמדת  המדינה  היא  כי  נושא  השיפועים,  ישנה  מחלוקת  בין  הצדדים

ואילו  עמדת ,  מאפיל  על  העניינים  האחרים  נשוא  הערעור,  9.1.01ההחלטה  מיום  

אך  לא  כזו  החורגת  בהיקפה  ובסדרי ,  המערערת  היא  כי  מדובר  בתוספת  משמעותית

, שנושא  השיפועים,  לב  לכך-בשים.  עולים  בערעורגודלה  מן  הנושאים  האחרים  ה

אף  אם   (2.7.02עולה  גם  בהחלטה  מיום  ,  הוא  הנושא  העיקרי  שבמחלוקת  לעניין  זה

אני  סבור  כי  בנסיבות ,  )ידי  המערערת-רק  בכל  הנוגע  לעילה  החלופית  שנטענה  על

  .9.1.01גם ביחס להחלטה מיום , עניין זה ניתן להאריך את המועד להגשת הערעור
כי  ספק  בעיני  אם  היתה  הסתמכות  כלשהי  בפועל  של  המדינה  על  כך ,  אוסיף  עוד.  12

כוח  המדינה -בדיון  שבפני  סברה  באת,  אכן.  שלא  יוגש  ערעור  בנקודות  האמורות

ולא ,  דין  רק  לגבי  עילת  הפרצלציה-  מהווה  פסק9.1.01לכתחילה  כי  ההחלטה  מיום  

גם  בכך  יש .    הדיון  השתנתה  דעתהורק  בשלב  מאוחר  יותר  של,  לגבי  נושא  השיפועים

בהארכת  המועד  להגשת  הערעור  על  ההחלטה ,  בנסיבות  עניין  זה,  כדי  לתמוך

 . האמורה
הן  ביחס  להחלטה  מיום ,  כי  ניתן  להאריך  את  המועד  להגשת  ערעור,  התוצאה  היא

דין  הבקשה  למחיקת  הערעור ,  במצב  זה.  9.1.01והן  ביחס  להחלטה  מיום  ,  2.7.01

בהתאם  להחלטתי .  איני  עושה  צו  להוצאות,  בנסיבות  העניין,  אתעם  ז.  להידחות

אשר ,    ימים  לצורך  הגשת  ערעור  שכנגד10עומדת  למדינה  ארכה  של  ,  7.5.02מיום  

ימי  הפגרה  יבואו  במניין  ימי  הארכה .  תחילת  מניינה  ביום  קבלת  החלטה  זו

 ".האמורה

 :  יגאל מרזל הרשם'כב נקבע מפי 9159/0418 א" בש-ב

" טעם  מיוחד"  קיומו  של  הליך  תלוי  ועומד  יכול  לשמש  בנסיבות  מסויימות  ,אכן.  5"

שאין  די  בכך ,  במובן  זה,  אין  המדובר  בעילה  מוחלטת,  יחד  עם  זאת.  להארכת  המועד

ישנה ,  כך.  בכדי  לזכות  בהארכת  מועד,  שבעל  דין  טוען  לקיומו  של  הליך  תלוי  ועומד

בעיקר  לשאלת  הקשר  שבינו  ובין לדרך  בירורו  ו,  חשיבות  לסוג  ההליך  התלוי  ועומד

ככל  שהמדובר  בהליך  שההכרעה  בו  מהותית  יותר  לנשוא .  הערעור  שיש  להגישו

כן  תגבר ,  בהכרעה  בו  או  בהיקפו,  הערעור  ומשליכה  ממשית  על  עצם  הצורך  בערעור

                                                           
 .499) 4(2004 על-תק, 'משה בובליל ואח' ניסן חקשורי נ 9159/04א "בש  18



     הארכת מועד שנקבע בחיקוק: 'שער ב

 
הארכת מועדים 74 

 

, נדרש".  טעם  מיוחד"במסגרת  בחינת  קיומו  של  ,  עוצמתו  של  הטעם  להארכת  המועד

 121/64'  השוו  המ"  (באותו  העניין"קיום  הליך  משפטי  כי  יהא  מדובר  ב,  כן-על

' א  177/81'  המ;  667,  665)  2(ד  יח"פ,  מ"בע.)  ד.ש.א"  (אגד"'  ויקטוריה  סמואל  נ

אלקו '  מ  נ"איליט  בע  1186/85ש  "ב;  392,  390)  3(ד  לה"פ,  שילה'  נ'  מנחם  ואח

ה מידה  מחמיר-המדובר  באמת).  18,  15)  2(ד  מ"פ,  מ"חרושת  אלקטרו  מכנית  בע

כלל  אין  מאפשרים  להציג  עילה  חדשה  או  עניין  שאינו  תלוי  ועומד -פיה  בדרך-על

החברה  שיקום  ולפיתוח '  ל  נ"עזבון  המנוח  מיכאל  אטינגר  ז  550/01א  "השוו  ע(

אין  די  בבחינת  סוג  ההליך  והקשר  שלו :  זאת  ועוד).  491,  486)  3(ד  נה"פ,  הרובע

יש  חשיבות ,  למשל,  כך.  פותאלא  ניתן  לבחון  נסיבות  נוס,  לערעור  שיש  להגיש

יש  הצדקה ,  ככל  שמדובר  בהליך  שסיכוייו  טובים  יותר.  לסיכויי  ההליך  התלוי  ועומד

 –עניינית  חזקה  יותר  להארכת  המועד  להגשת  הערעור  שכן  סביר  יותר  להניח  

, אולם.    כי  הערעור  יתייתר  או  ישונה–בהנחה  והמדובר  בהליך  תלוי  ועומד  רלבנטי  

יקשה  יותר  להאריך  המועד ,  שסיכוייו  נמוכים  או  אפסייםככל  שהמדובר  בהליך  

נראה  כי  יש  ליתן ,  לבסוף.  להגשת  הערעור  רק  בשל  קיומו  של  הליך  תלוי  ועומד

אלא  גם  למסגרת  הזמן  בה ,  משקל  לא  רק  לרלבנטיות  ההליך  התלוי  ועומד  וסיכוייו

הא ת,  או  במסגרת  דיונית  סבוכה  יותר,  ככל  שמדובר  בהליך  מורכב  יותר.  יוכרע

משמעות  רבה  יותר  להארכת  המועד  לשם  הגשת  הערעור  עד  להכרעה  בהילך  התלוי 

הדין  נשוא  הערעור  יהא -האינטרס  של  בעל  הדין  שכנגד  שפסק,  במובן  זה.  ועומד

תהא  ממושכת ,  ככל  שההמתנה  להכרעה  בהליך  תלוי  ועומד,  חלוט  נמצא  נפגע  יותר

ן  נסיבות  מסויימות  שמן  הראוי אלו  ה.  אין  זו  רשימה  סגורה  של  שיקולים:  ודוק.  יותר

לבחון  אותם  שכן  משקפות  הן  את  האיזון  העקרוני  בין  המגמות  השונות  שביסוד 

קיומו  של  הליך ,  הנה  כי  כן".  טעם  מיוחד"הסמכות  להאריך  המועד  בשל  קיומו  של  

אולם  יש  לבחון  את ,  לשם  הארכת  המועד"  טעם  מיוחד"תלוי  ועומד  יכול  שישמש  

 .  מקרה לגופוכלל נסיבות העניין בכל
בין .  יש  לבחון  את  נסיבות  העניין  שבפנינו,  מידה  עקרונית  זו-על  יסוד  אמת.  6

שניהלו  משך  שנים  רבות  עסקים  משותפים  ובכללם  היו ,  אנשי  עסקים,  הצדדים

, משהתדרדרו  יחסיהם,  בשלב  כלשהו.  פרץ  סכסוך  קשה,  שותפים  בחברות  שונות

  של  הפגישות  שהתקיימו  עם  הרב בסיומן.  הסכימו  להיפגש  עם  כבוד  הרב  פינטו

, בנוכחות  ובהסכמת  הצדדים,  ידי  הרב-נחתם  בין  הצדדים  הסכם  שנוסח  על,  פינטו

אחת  ההוראות ").  ההסכם:  "להלן(שמטרתו  היתה  סיום  הסכסוך  בין  הצדדים  

  מליון 8שבהסכם  קשורה  היתה  לסכומים  שישולמו  למבקש  וכללה  סכום  קבוע  של  

ועוד  סכום ,  שב  מכלל  הכספים  העתידיים  שיתקבלוסכום  נוסף  ששיעורו  יחו,  דולר
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בחלוף  זמן  מה  שב  ופרץ  הסכסוך  בין  הצדדים  והפעם  מצא .    מליון  דולר1.1בסך  

כי  ההסכם  האמור ,  בין  היתר,  המבקש  טען.  ביטויו  סביב  תוקפו  של  ההסכם  שנחתם

למעט  מספר  הוראות  אופרטיביות  בעניין ,  לאו  הסכם  הוא  ואין  הוא  מחייב

המשיבים  טענו  כי  ההסכם  מחייב  לכל  דבר  ועניין  על  כל .  הם  הוא  זכאיהתשלומים  ל

דין -שנדרש  לעניין  בפסק,  )גרסטל'  השופטת  ה'  כב(המשפט  המחוזי  -בית.  הוראותיו

תוך  שהוא  מחייב  את  המבקש  בהוצאות  בסך ,  קבע  כי  אכן  ההסכם  תקף,  מקיף  ויסודי

 . ח" ש30,000
בקשה  דחופה  למתן "  המחוזי  המשפט-  הגיש  המבקש  לבית10.10.04ביום  .  7

בה  הוא  מבקש  להורות  לנאמן  להעביר  למבקש  את  הסכומים  שהופקדו "  הוראות

לטובת  קיום ,  המשפט  קמא-הדין  של  בית-בנאמנות  בידו  עבור  המבקש  מכוח  פסק

, פי  האמור  בבקשה-על.  הדין-פי  פסק-פי  הסכם  הרב  ועל-  על2התחייבות  המשיבה  

המשפט  המחוזי  וסבר  לקבל  על -ן  של  ביתהדי-שקל  המבקש  את  דרכו  לאחר  פסק

עצמו  את  הדין  כפי  שנפסק  תוך  הכרה  בתוקף  ההסכם  וללא  הגשת  ערעור  עליו  והכל 

יסוד  מרכזי  לכך  היה  הסכום  שנקבע  בהסכם  שיש  לשלם .  במטרה  לשים  קץ  לסכסוך

  אינו  עומד  בתנאי  ההסכם  עצמו  ולא  מעביר 1'  המשיב  מס,  כך  טען  המבקש,  אולם.  לו

הדין  העיקרי  באשר -  של  פסק–  כך  נטען  –  והיות  והמדובר  בהמשך  ישיר  לו  סכום  זה

המשפט  המחוזי -המשיבים  ביקשו  מבית.  יש  ליתן  הוראות  בנדון,  לתוקף  ההסכם

המשפט  סיים  את -הסף  בקשה  זו  נוכח  העובדה  כי  ההליך  נסתיים  ובית-למחוק  על

' המשיבה  מס  אולם  נדחה  לבקשת  20.10.2004דיון  בבקשה  זו  נקבע  ליום  .  מלאכתו

 . 1.11.2004והוא עתיד להתברר במעמד הצדדים ביום , 2
  בצירוף  העובדה  כי  הבקשה  שבפני  להארכת  המועד –כלום  יש  בנסיבות  אלו  .  8

כמשמעו  בתקנה "  טעם  מיוחד"  כדי  להוות  –הוגשה  תוך  המועד  להגשת  הערעור  

משיבים מקובלת  עלי  עמדת  ה,  אכן.  תשובתי  לשאלה  זו  היא  בשלילה?    לתקנות528

-  ובין  הערעור  לבית–  שטרם  הובררה  –לפיה  הקשר  שבין  הבקשה  למתן  הוראות  

  וכמעט –השאלה  המרכזית  .  אינה  מצדיקה  את  הארכת  המועד  המבוקשת,  משפט  זה

הבקשה  למתן .  המשפט  המחוזי  הנה  תוקף  ההסכם-  בה  הכריע  בית–היחידה  

ין  ובעיקר הד-הוראות  סבה  וסובבת  סביב  האירועים  שאירעו  לאחר  מתן  פסק

הטענה  כי .  אם  לאו,  הדין  מקויימת-השאלה  אם  תוצאתו  האופרטיבית  של  פסק

  לא –  לטענת  המבקש  –פי  ההסכם  -הסכומים  שאמורים  היו  להיות  משולמים  על

המדובר .  הנה  טענה  שמרכזה  הפרה  של  ההסכם  ולא  שאלה  באשר  לתוקפו,  שולמו

, וקפו  של  ההסכםשאינה  קשורה  על  פניו  בת,  הדין-בהפרה  נטענת  שלאחר  פסק

אין  היא  גם .  המשפט-ידי  בית-בוודאי  שלא  בתוקפו  של  ההסכם  כפי  שנקבע  על
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-לטענות  אחרות  של  המבקש  שעניינן  הפרת  ההסכם  קודם  לפסק,  על  פניו,  קשורה

  והמבקש  לא  ביסס  זאת  לא –כן  -קשה  לראות  על.  המשפט  המחוזי-הדין  של  בית

בהחלטה  בבקשה  למתן  הוראות   כיצד  יהא  –בבקשתו  ולא  בתגובה  הנוספת  שהגיש  

הדין -לשנות  את  היקפו  ככל  שהוא  קשור  בפסק,  בכדי  לייתר  את  הערעור  עצמו

אם  תתקבל  הבקשה 'כל  שצויין  בבקשה  הוא  כי  .  שעליו  הוא  מוסב  וכיוצא  באלה

למתן  הוראות  עשוי  הדבר  לייתר  חלק  מהעניינים  שבכוונת  המבקש  להעלות 

שבבחינת  הרלבנטיות  של ,  מכאן).  19.10.2004  לתגובה  מיום  20סעיף    ('בערעור

נמצא  קשר  לא  משמעותי  שקשה  לראות  בו  טעם ,  ההליך  התלוי  ועומד  לערעור  עצמו

כי  על  פניו  קיים  קושי  בכריכת  שני ,  על  כך  ניתן  להוסיף.  מיוחד  להגשת  הערעור

 –המשפט  המחוזי  וההכרעה  בבקשה  למתן  הוראות  -הדין  של  בית-  פסק–הנושאים  

  וטענתו –לו  יערער  המבקש  על  הקביעה  כי  ההסכם  מחייב  ,  ישהר.  כעניין  אחד

  יכול  ומשמעות  הדבר  תהא  כי  החיוב  לתשלום  הכספים  נשמט  ונופל –תתקבל  

המשפט  המחוזי  שעה -  כי  שגה  בית–  באותו  הערעור  –הכיצד  יטען  ממילא  .  ממילא

הדין -שלא  נעתר  לבקשה  למתן  הוראות  שעיקרה  חיוב  המשיבים  לקיים  את  פסק

. אין  מענה  בבקשה  שבפני  ובטיעונים  הנוספים  שהגיש  המבקש,  לשאלה  זו?  עצמו

לטענה  לפיה  יש  להפריד  בין  הסכומים ,  בעקיפין,  המשפט  המחוזי  נדרש  אמנם-בית

-לפסק)  ב(16סעיף  (  ודחה  אותה  –המגיעים  לכאורה  למבקש  ובין  תוקף  ההסכם  

  שבפני  מהו לא  ברור  מן  הבקשה,    אולם  גם  בהתחשב  בקביעה  זו–)  37'  עמ,  הדין

הדין -ופסק,  הקשר  בין  הערעור  הצפוי  על  ההחלטה  בבקשה  למתן  הוראות  מזה

 .מזה, עצמו
קיימת  שאלה  באשר ,  כעולה  מתגובת  המשיבים  לבקשה  למתן  הוראות:  זאת  ועוד.  9

לסיכוייו  של  ההליך  שהוגש  נוכח  העובדה  כי  המדובר  באירועים  שאירעו  לאחר  מתן 

עמדה  באשר  לסיכויה  של  הבקשה  לגופה  אולם  אין איני  מביע  כמובן  כל  .  הדין-פסק

להתעלם  מן  המחלוקת  שבין  הצדדים  באשר  לעצם  היתכנותו  בדין  של  ההליך  שהוגש 

מחלוקת  זו  יש  בה  כדי  להשליך  על  מיוחדות .    למתן  הוראות–המשפט  המחוזי  -בבית

יורד  לעצם  הסמכות ,  גדר  המחלוקת  כפי  שהוא  עולה  בפני.  הטעם  להארכת  המועד

בהכרעה ,  לדידי,  המשפט  המחוזי  ולכך  יש  משקל-ההליך  למתן  הוראות  בביתלקיום  

  יום  מיום  שתוכרע 30'ידי  המבקש  הינו  -המועד  המבוקש  על,  לבסוף.  בבקשה  שבפני

. הלכה  למעשה,  מועד  זה  אינו  מסויים.  'בקשה  דחופה  למתן  הוראות  שהגיש  המבקש

וכוללת  נדבכים הבקשה  למתן  הוראות  שהוגשה  לערכאה  הראשונה  היא  מורכבת  

יכול ,  בנסיבות  אלו.  המשפט  המחוזי  קבע  בה  דיון  במעמד  הצדדים-בית.  רבים

וההכרעה  בבקשה  למתן  הוראות  שהוגשה  תימשך  זמן  רב  והארכת  מועד  כפי 
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, שיקול  זה.  המבוקש  תביא  למעשה  לדחיה  ממושכת  של  מועד  הגשת  הערעור

, מחלוקת  שביסודהכשהוא  מצטרף  לשאר  השיקולים  שעניינם  רלבנטיות  הבקשה  וה

 ". טעם מיוחד"מובילים למסקנה כי המבקש לא עמד בנטל המוטל עליו בכדי לבסס 
הטענה  העיקרית  של  המבקש  לשם  עמידה  בנטל  המוטל  עליו  להראות ,  אכן.  10

קיומו  של  טעם  מיוחד  היא  כי  הארכת  המועד  נדרשת  בשל  החיסכון  הדיוני  שיהא  אם 

טעם "לם  בכך  אין  די  לדידי  בכדי  לבסס  או,  יוכל  לערער  על  שתי  ההחלטות  יחד

יעילות  הדיון  ומניעת  כפל  הליכים  היא  שיקול  חשוב  אך  אין .  להארכת  המועד"  מיוחד

יכול  וזהו  טעם  מיוחד ).  28'  בעמ,  ל"  הנ356/89א  "ראו  בש(הוא  תמיד  מכריע  

אולם  בבחינה  אובייקטיבית  איני  סבור  כי  די ,  מבחינתו  הסובייקטיבית  של  המבקש

האם ,  בשלב  זה  לא  ברור  מה  יוחלט  בבקשה  למתן  הוראות.  להאריך  המועדבכך  כדי  

האם  הערעור  על  ההחלטה  צריך  שיהיה  ערעור ,  ירצה  המבקש  לערער  על  ההחלטה

. הדין-והאם  תהא  הצדקה  כלל  לדון  בו  יחד  עם  הערעור  על  פסק,  ברשות  או  בזכות

בקש  בכדי  להצדיק סבור  אני  כי  אין  די  ביעילות  הדיונית  לה  טוען  המ,  בנסיבות  אלו

הדין  ועל  ההחלטה -היה  ויוגשו  ערעורים  נפרדים  על  פסק.  את  הארכת  המועד

אין  בכך .  ניתן  יהיה  לשקול  את  איחוד  הדיון  בהליכי  הערעור,  בבקשה  למתן  הוראות

צודק .  כדי  לבסס  תלות  ביניהם  ובוודאי  שלא  להאריך  את  המועד  להגשת  הערעור

כמו  גם ,  שיגרם  להם  בשל  הדחיה  הנטענתהמבקש  כי  המשיבים  לא  הצביעו  על  נזק  

העובדה  כי  הבקשה  להארכת  המועד  הוגשה  בתוך  המועד  הקבוע  בדין  להגשת 

יחד .  שיקולים  אלו  אינם  בטלים  ויש  להם  משקל  שיש  לקחת  אותו  בחשבון.  הערעור

בכדי  להאריך  את  המועד  ולהוות ,  בנסיבות  המקרה,  אין  בהם  כשלעצמם,  עם  זאת

דבר  מה "  מעין  –"  טעם  מיוחד"האריך  המועד  צריך  להראות  המבקש  ל".  טעם  מיוחד"

  שמעבר  לשאלת  הנזק  שלא  יגרם  לצד  שכנגד  והעובדה  שהבקשה  הוגשה –"  נוסף

נחה  דעתי  כי  נטל  זה  לא  הורם  בפני ,  מן  הטעמים  האמורים  לעיל.  בתוך  המועד

 .בנסיבות המקרה
למתן  הוראות  מגלה עיון  בבקשה  :  ראיתי  לנכון  להוסיף  הערה  זו,  בשולי  הדברים.  11

ובין  השאלה  אם  יועברו ,  אם  לאו,  כי  המבקש  עצמו  כרך  בין  השאלה  אם  יגיש  ערעור

המבקש  קיבל  על 'כי  )    לבקשתו1.1בסעיף  (מציין  הוא  ,  כך.  לו  הסכומים  מן  המשיבים

כי  אם  ישולם  לו ,  עצמו  את  עול  ההסכם  ואף  הודיע  מפאת  המצוקה  בה  הוא  מצוי

כך   ('יוותר  על  זכות  הערעור  בעניין  תוקפו  של  ההסכם,  הכסף  המגיע  לו  באופן  מיידי

הגם  שהמבקש  אינו  טוען  ישירות  לעניין  זה ).    לבקשתו2.6  -  ו2.5גם  בסעיפים  

נראה  כי  הלכה  למעשה  הקשר  שבין  הגשת  הערעור  והבקשה  למתן ,  בבקשה  שבפני

  הרי –  ואיני  מביע  בכך  כל  עמדה  –אם  אכן  כך  הדבר  .  הוראות  נסוב  גם  סביב  עניין  זה
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, המשפט  קמא-  בביתגרסטל'  השופטת  ה'  כבשאין  לי  אלא  לחזור  על  דבריה  של  

 ולפיהם 
לאחר  שותפות  ארוכת  שנים  ומוצלחת  מבחינה  כלכלית  היה  ראוי  ונכון '

גם .  שהצדדים  יתעשתו  וישכינו  ביניהם  שלום  במובן  האמיתי  והכן  של  המילה

  '. אין זה מאוחר מדי–לאחר הליך זה 
ממילא  איני .    להידחות–כי  דין  הבקשה  להארכת  המועד  ,  כן-  על,התוצאה  היא.  12

-  שהוגשה  לבית'  לתשובת  המבקש  לתגובות  המשיבים2תגובת  המשיבה  'נדרש  ל

כי  אין  באמור  בהחלטה  זו  משום  הבעת  עמדה ,  למותר  לציין.  המשפט  לפני  זמן  קצר

ה  של   או  באשר  לגורלה  וסיכוי–  אם  יוגש  –הדין  -באשר  לסיכויי  הערעור  על  פסק

לב -בשים.  המשפט  המחוזי-הבקשה  למתן  הוראות  התלויה  ועומדת  בפני  בית

המשפט -לעובדה  כי  המועד  לדיון  בבית;  לעובדה  כי  הבקשה  הוגשה  בתוך  המועד

בתוך   (20.10.2004מיום  ,  המחוזי  בבקשה  למתן  הוראות  נדחה  לבקשת  המשיבה

בקשה  שבפני  נגס ולכך  שהליך  ההכרעה  ב;  1.11.2004ליום  )  התקופה  להגשת  ערעור

  ימים  בהם  לא  היתה  בהירות –הלכה  למעשה  מספר  ימים  מן  המועד  להגשת  הערעור  

מוארך  בזה  המועד  להגשת  הערעור  עד ,  מטבע  הדברים  באשר  למועד  הגשת  הערעור

ח "  ש1,500בסך  כולל  של  ,  2  -  ו1המבקש  ישא  בהוצאות  המשיבים  .  4.11.2004ליום  

  ". מיום החלטתי זו ועד לתשלום בפועלסכום זה ישא ריבית והצמדה. כל אחד

צ  למעשה  הודיעה  המבקשת  למשיב  כי  אין  בכוונתה  להשלים  עם "עצם  הגשת  העתירה  לבגב

להארכת "  טעם  מיוחד"הודעה  כזו  הוכרה  כ  .אלא  דווקא  לפעול  לביטולה,  החלטת  המשקמת

 -ב  19.שכן  בעקבותיה  לא  נתגבשה  אצל  המשיב  מעין  חסינות  מפני  המשך  ההליכים,  מועד

בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשה  לביטול  החלטת   נדונה  7138/0220)  יפו-א"ת  (א"בש

,   שניתנה  לפי  חוק  הסדרים  במגזר  החקלאי  המשפחתי02.12.2001המשקמת  מיום  

 "). חוק ההסדרים: "להלן (1992-ב"התשנ

 :  כי השופטת יהודית שיצר'כבנפסק מפי 

 1968-ח"התשכ,  ק  הבוררות  לחוק  ההסדרים  מפנה  למועד  הקבוע  בחו28סעיף  "

לכן  המועד  האחרון .  להגשת  בקשה  לביטול  פסק  בורר")  חוק  הבוררות:  "להלן(

  יום  לאחר  שהחלטתה  נמסרה 45להגשת  בקשה  לביטול  החלטת  המשקמת  הוא  

 . למבקשת
                                                           

-תק, ננס' פלורו נ 3763/95א "ע; 486) 1(2000על -תק, אוריאלי'  עזבון  המנוח  סמואל  נ 2108/99א "בש  19
  .603) 2(95על 

 .1112) 4(2002מח -תק, באר טוביה' גונן נ-נפטי 7138/02) יפו-א"ת(א "בש  20
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 . 02.12.2001החלטת המשקמת ניתנה כאמור ביום 
מועד  להגשת   הגישה  המבקשת  את  הבקשה  דנן  להארכת  ה26.03.2002רק  ביום  

 . בקשה לביטול ההחלטה
 דיון ומסקנות 

חוק  ההסדרים (המועד  להגשת  בקשה  לביטול  החלטת  המשקמת  קבוע  בחיקוק  .  5

 1968-ט"התשכ,  המפנה  למועד  שבחוק  הבוררות  תקנות  סדרי  הדין  בענייני  בוררות

 . 1984-ד"התשמ, לתקנות סדרי הדין, לעניין סדרי דין, מפנות
  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  :  ראה"  (טעם  מיוחד"פא  הארכת  מועד  טעונה  אי

סדרי ,  זוסמן'  ר  י"ד;  2866)  2(2002על  -תק,  גורפין'  צוק  נ  3369/02א  "בש;  האזרחי

 ). 890' בעמ) 1995, לוין' בעריכת ש, מהדורה שביעית(הדין האזרחי 
המצדיקים  את  הארכת  המועד "  טעמים  מיוחדים"עיון  בבקשה  מעלה  שני  .  6

 : כמבוקש
צ "רק  לאחר  שבג.  המשפט  המחוזי-במקום  לבית,  צ"המבקשת  טעתה  ופנתה  לבג.  א

 . המשפט המחוזי-לבית, ובאיחור, פנתה, העמיד אותה על טעותה
חוק ,  כאשר  מדובר  בתקיפת  פסק  משקם.  המבקשת  הסבירה  את  הרקע  לטעותה

ההסדרים  מפנה  לעילות  ביטול  מסויימות  המופיעות  בחוק  הבוררות  ומאפשרות  גם 

 . ול פסק משקםביט
חוק  ההסדרים  אינו  מפנה  לעילה  שבחוק ,  כאשר  מדובר  בטענה  של  חוסר  סמכות

 . הבוררות
פעל  ללא '  במידה  והבורר,  עילת  הביטול  שבחוק  הבוררות  מאפשרת  לבטל  פסק  בורר

 ). לחוק הבוררות) 3(24ראה סעיף  ('סמכות או חרג מהסמכויות הנתונות לו
חרג "לבטל  את  פסק  המשקם  רק  אם  האחרון  בחוק  ההסדרים  ניתן  ,  לעומת  זאת

 ). לחוק ההסדרים) 1)(א(28ראה סעיף " (מסמכותו
המשפט  המחוזי -  לחוק  ההסדרים  מאפשר  לפנות  לבית28סעיף  ,  לגישת  המבקשת

 . רק כאשר המשקם חורג מסמכות קיימת, בבקשה לביטול החלטת משקם
במסגרתו ,    ההליךמראש  לא  היתה  למשקמת  סמכות  לניהול,  במקרה  הנדון,  ואולם

הערכאה  היחידה  אליה  ניתן  לפנות  לצורך  תקיפת ,  בנסיבות  אלה.  ניתנה  ההחלטה

 . צ"היא בג, או ההחלטה, ההליך
כי  הבדלי  הניסוח  שהציגה  המבקשת  עלולים  ליצור ,  לצורך  הבקשה  דנן,  ניתן  לומר

כאשר  עילת ,  בהירות  פרשנית  ביחס  לערכאה  המתאימה  לתקיפת  פסק  המשקם-אי

 .  היא חוסר סמכותהביטול
מנהלת   443/02א  "בש:  השווה(מסקנתי  איפא  כי  טעותה  של  המבקשת  כנה  וסבירה  
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' אהרן  נ  6708/00א  "בש;  275)  1(2002על  -תק,  שירותי  בריאות'  הארנונה  המועצה  נ

 ). 702) 4(ד נד"פ, אמנון
, הסף-הוא  אמנם  דחה  את  עתירת  המבקשת  על.  צ"התרשם  גם  בג,  ככל  הנראה,  כך

-הוא  הפנה  את  המבקשת  לבית.  יף  וציין  כי  עומד  לרשותה  סעד  חלופיאך  הוס

 . המשפט המחוזי
צ  למעשה  הודיעה  המבקשת  למשיב  כי  אין  בכוונתה "בעצם  הגשת  העתירה  לבג.  ב

 . אלא דווקא לפעול לביטולה, להשלים עם החלטת המשקמת
אצל שכן  בעקבותיה  לא  נתגבשה  ,  להארכת  מועד"  טעם  מיוחד"הודעה  כזו  הוכרה  כ

עזבון  המנוח   2108/99א  "בש:  ראה(המשיב  מעין  חסינות  מפני  המשך  ההליכים  

) 2(95על  -תק,  ננס'  פלורו  נ  3763/95א  "ע;  486)  1(2000על  -תק,  אוריאלי'  סמואל  נ

603.(  
אך ,  אלא  בבקשה  לביטול  החלטה,  במקרה  דנן  אין  מדובר  אמנם  בהגשת  ערעור

ה  לביטול  שוללת  את  ציפית  המשיב גם  בקש.  הרציונל  שבבסיס  שני  המקרים  דומה

 3553/95א  "בש:  השווה(לסופיות  ההליכים  ולכך  שלא  יוטרד  עוד  בהליכים  נוספים  

 ). 179 )3(95 על-תק, טסה' ווהבה נ
  הימים 45כלומר  במסגרת  ,  ההודעה  אמנם  לא  ניתנה  למשיב  תוך  תקופת  המועדים

  ימים  מיום 49  צ  רק  כעבור"המבקשת  עתרה  לבג.  הקצובים  להגשת  הבקשה  לביטול

 . מתן החלטת המשקמת
 : וזאת מהטעמים הבאים, אין בעובדה זו בכדי להכשיל את בקשתה, יחד עם זאת

בבקשה  לא  צויין .  מירוץ  המועדים  מתחיל  מיום  שנמסרה  ההחלטה  למבקשת)  1(

אך  יש  להניח  כי  נמסרה  במועד  מאוחר  יותר ,  אמנם  מתי  נמסרה  ההחלטה  למבקשת

 . ניתנה בהעדר הצדדיםשכן , מהיום בו ניתנה
לאור  החריגה .  צ  קצר  יותר"לכן  פרק  הזמן  שבין  קבלת  ההחלטה  לבין  הפניה  לבג

 . לא מן הנמנע כי ההודעה למשיב נמסרה למעשה בתוך תקופת המועדים, המועטה
בשל  טעותה  ממילא  לא  היתה  המבקשת  סבורה  כי  חלה  בעניינה  מגבלת )  2(

לכן  לא  ניתן  היה  לצפות  ממנה  כי .  וזיהמשפט  המח-המועדים  בנוגע  לפנייה  לבית

 . תקפיד על מועד זה
צ  הבהיר  את  המצב  המשפטי  לאשורו  הקפידה  המבקשת  והגישה  את "לאחר  שבג)  3(

  ימים  נוספים  מיום 45בטרם  חלפו  ,  26.03.2002הבקשה  דנן  להארכת  מועד  ביום  

 ). 20.02.2002(צ "שנמסרה לה החלטת בג
כי  מן  הראוי  להאריך  את  המועד  להגשת  בקשה אני  מוצאת  ,  במצטבר,  מטעמים  אלה

 . לביטול החלטת המשקמת כמבוקש
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תוך  הדגשה  כי  הודעת  המשקם ,  אשר  לטענת  המשיב  כי  ההליכים  מתנהלים  שנים.  7

כך  שהמבקשת  רק ,  1995להורי  המבקשת  על  יתרת  חובם  נמסרה  להם  עוד  בשנת  

 . 'למשוך זמן ולדחות את הקץ'מנסה 
אין  די  כדי  לסכל  את  זכותה ,  כאשר  הן  נטענות  בלי  תצהירלכשעצמן  ו,  בטענות  אלה

לאחר  שהראתה  טעמים ,  המהותית  של  המבקשת  להגיש  בקשה  לביטול  ההחלטה

 . מיוחדים המצדיקים את הארכת המועד
תרופתו  של  הצד  המשיב  ואיזון  האינטרסים  בין  הצדדים  יבואו  לידי ,  בנסיבות  העניין

מנורה '  מ  נ"ייצור  ושווק  בע.  ר.נ.ס.נ  7709/01א  "דנ:  ראה(ביטוי  בפסיקת  הוצאות  

על -תק,  לוין'  בן  צור  נ  9538/00א  "רע;  1662)  2(2002על  -תק,  מ"חברה  לביטוח  בע

2001)1 (651 .( 
המשיב  הוסיף  וטען  כי  המבקשת  מנועה  מלטעון  טענות  בדבר  העדר  סמכות  לקיום 

 . דין לאור-עורך, ידי המשקם הקודם-שכן טענותיה הוכרעו זה מכבר על, ההליכים
ואין  מקומן  במסגרת  הבקשה ,  טענות  אלה  מקומן  בדיון  בבקשה  לביטול  לגופה

 . להארכת מועד
 . 2-3לסיום אציין כי המבקשת צירפה לבקשתה גם את המשיבות הפורמליות . 8

כפי  שלא  היו  צד ,  המשיבות  אינן  צד  לבקשה  להארכת  מועד.  צירוף  זה  בטעות  יסודו

ודהיינו ,  שאת  תוצאתו,  הליך.    לפי  חוק  ההסדריםלהליך  שהתנהל  בפני  המשקמת

 . מעונינת המבקשת לבטל, החלטת המשקמת
אשר  הוקמה ,    היא  מסגרת  מינהלית  וארגונית  לפעולתם  של  המשקמים2המשיבה  

 .  לחוק ההסדרים6מכוח סעיף 
היא  אינה  בעל  דין  ואינה  צד  להליכי  ערעור  והשגה .  היא  המשקמת  עצמה,  3המשיבה  

 .  השיפוטיותעל החלטותיה
 סיכום 

 : כן הוחלט כדלקמן-על-אשר. 9
אני  מאריכה  את  המועד  להגשת  בקשה  לביטול  החלטת  המשקמת  עד  ליום .  א

31.12.2002.  
 " .מ"ח בצירוף מע" ש7,000המבקשת תשא בהוצאות המשיב בסך . ב

 'כב  .בקשה  למחיקת  חלק  מהודעת  הערעור  בערעור  שבכותרת  נדונה  7271/0221א  "ע  -ב

מקבל  את ,  בבחנו  את  שאלת  קיומו  של  ההליך  הנוסף  כטעם  מיוחד,    עודד  שחם,הרשם

 : הבקשה קובע כי

                                                           
 .328) 3(2002על -תק, אריה חברה לביטוח' עזבון המנוח עמאד מזארעה נ 7271/02א "ע  21
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אשר  עניינה  הוא  בשאלת ,  של  הודעת  הערעור'  הבקשה  מופנית  נגד  חלק  ב.  1"

במובן  חוק  הפיצויים  לנפגעי "  תאונת  דרכים"היותה  של  התאונה  נשוא  ההליך  

טענות  שבחלק זה בהודעת הערעור ההחלטה  נשוא  ה.  1975-ה"התשל,  תאונות  דרכים

טוענים ,  על  רקע  זה.  25.8.02  הודעת  הערעור  הוגשה  ביום  .16.10.01ניתנה  ביום  

כן  דינה -ועל,  הוגשה  באיחור  רב,  האמור'  לעניין  חלק  ב,  המשיבים  כי  הודעת  הערעור

 . להימחק
ההחלטה  מיום ,  לעניין  זה,  השאלה  הראשונה  אשר  יש  להתייחס  אליה  היא  האם.  2

פי -שעל,  נפקות  ההבחנה  נעוצה  בכך.  דין  או  החלטה  אחרת-  הינה  פסק16.10.01

רשאי  בעל  דין  לערער  על ,  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי411תקנה  

הדין -כאשר  מגיע  המועד  לערער  על  פסק,  החלטות  אחרות  הניתנות  במהלך  הדיון

המועד ,  )  חלקידין-ולו  פסק(דין  -מקום  בו  המדובר  בפסק,  לעומת  זאת.  הסופי

 .  ימים מהמצאת ההחלטה לידי בעל הדין45להגשת הערעור הוא 
  לתקנות  סדר 191דין  חלקי  קבועה  בתקנה  -המשפט  להוציא  פסק-סמכותו  של  בית

  :כי, בתקנה זו נקבע. הדין האזרחי
דין  באחת -להוציא  פסק,  בכל  שלב  משלבי  הדיון,  המשפט  רשאי-בית'

כולו  או ,  וליתן  את  הסעד  הנתבע,  עההתביעות  שבתובענה  או  בחלק  מתבי
-כל  אימת  שנראה  לבית,  או  לסרב  לתיתו,  לאותה  תביעה  או  לחלקה,  מקצתו

המשפט  שאין  בהמשך  הדיון  כדי  לשנות  את  הממצאים  לגבי  העובדות 
המהותיות  או  לגבי  השאלות  העומדות  להכרעה  לעניין  התביעה  או  הסעד 

  '.כאמור
הוא  מבחן ,  דין  חלקי-טה  אחרת  לבין  פסקהמבחן  העיקרי  המשמש  להבחין  בין  החל

האם  ההחלטה  שניתנה  סגרה  סופית 'המשפט  -בוחן  בית,  בהפעילו  מבחן  זה.  הסעד

השופטת '  דברי  כב  ('את  השאלה  הקשורה  באחד  הסעדים  הסופיים  המבוקשים

כי ,  על  מבחן  זה  נאמר).  99  )1(97  על-תק,  בלום'  קדם  נ  375/97א  "  בש-  בביניש

 הוא 
ודת  ציון  דיונית  המאפשרת  לקבוע  כי  תחום  מוגדר  של  ההליך מהווה  נק...  '

נקבעת  סופיות  ההחלטה  במהלך ,  וכן  במשפט  המשווה,  בפסיקתנו.  הסתיים

פי  השאלה  אם  בקטע  כלשהו  של  ההתדיינות  קיבל  התובע  או  נשלל -הדיון  על

המשפט  הכריע -משום  שבית,  זאת.  ממנו  הסעד  הסופי  שביקש  או  חלק  ממנו

ת  או  יותר  מן  העילות  שנתבעו  באותה  תובענה  ופסק בשלב  הראשון  באח

לתובע  אחד  או  יותר  מן  הסעדים  שתבע  בגין  אותה  עילה  או  דחה  את  מתן 

המשפט  מכריע  בתביעתו  של  אחד  או  יותר -כך  גם  כאשר  בית.  הסעד  המבוקש
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או  דוחה  את  מתן ,  ופוסק  להם  את  הסעד  המבוקש  על  ידיהם,  מן  התובעים

שר  ניתנה  החלטה  הדוחה  חלק  מן  התביעה  או הוא  הדין  כא.  הסעד  המבוקש

 . התביעה כנגד אחד או יותר מן הנתבעים
אשר ,  הדין  החלקי  מהחלטה  בפלוגתאות  שבין  הצדדים-כך  נבדל  פסק

' כבדברי  ('  .ההכרעה  בהן  אינה  מהווה  יותר  מאשר  בסיס  לבירור  הסעד

 ). 354) 4(ד נא" פ,מנדלבליט' מנדלבליט נ 6058/93א " ע-בהשופטת דורנר 
בה  נשללה  עילת ,  16.10.01המשפט  מיום  -החלטת  בית,  פי  מבחנים  אלה-על.  3

דין -הינה  פסק,  התביעה  של  המערערים  בגין  חוק  הפיצויים  לנפגעי  תאונות  דרכים

היא  שוללת  מן .  החלטה  זו  הינה  החלטה  סופית  בכל  הנוגע  לעילה  האמורה.  חלקי

דין  לכל  דבר -דובר  בפסקהמ.  אותו  תבעו  בכתב  תביעתם)  עיקרי(המערערים  סעד  

המשפט  כי  אין  מדובר -עת  הכריע  בית,  גם  בשלב  קודם  של  ההליך,  אגב.  ועניין

והמערערים  אף  הגישו  ערעור ,  "דין-פסק"ראו  הכל  בהחלטתו  ,  בתאונת  דרכים

  ).3737/98א "ע(משפט זה -בזכות לבית
פה נטענות  בש,  דין-ולא  בפסק,  טענות  המערערים  כי  מדובר  בהחלטה  אחרת,  אכן

  היה 16.10.01המשפט  בהחלטתו  מיום  -אין  בהן  כדי  לשכנע  כי  כל  שעשה  בית.  רפה

נכונה  טענת  המערערים  כי ,  אמנם.  לקבוע  מנגנון  עזר  לחישוב  נזקי  המערערים

משליכה  על  היקף  הפיצוי  אשר )  או  דוחה  אותה(המשפט  מכיר  בה  -העילה  אשר  בית

הכרה  בעילה  לפי  חוק  אחד .  ועל  מרכיביו,  המשפט  יוכל  לפסוק  בסופו  של  יום-בית

אשר  תכליתו  והיקף  הפיצוי ,  אינה  מעניקה  בהכרח  פיצוי  זהה  לעילה  לפי  חוק  אחר

העשויה  להוות ,  פיצויים  לפי  עילה  חוזית,  באופן  דומה.  בגידרו  יכול  ויהיו  שונים

כלל  אינה -אשר  בדרך,  אינם  זהים  לפיצויים  לפי  עילה  נזיקית,  בסיס  לפיצויי  קיום

לפיה  דחיית  עילה  אחת ,  בכך  אין  כדי  לשנות  מן  ההלכה,  ברם.  קיוםמבססת  פיצויי  

 . דין חלקי-או יותר מעילות התביעה היא בבחינת פסק
שלילה  כזו  היא .  של  הסעד  המבוקש  או  חלקו,  סופית,  דחיה  כזו  פירושה  שלילה,  אכן

אין  חולק  כי  שלילת ,  אכן.  כך  הוא  גם  במקרה  שבפני.  ולו  חלקי,  דין-בבחינת  פסק

  פירושה  כי  המערערים 16.10.01פי  ההחלטה  מיום  -ה  לפי  חוק  הפיצויים  עלהעיל

המשפט  המחוזי  מיום -ברור  כי  החלטת  בית,  משכך.  יהיו  זכאים  לפיצוי  נמוך  יותר

 . דין- היא פסק16.10.01
.   הוגש  באיחור16.10.01כי  הערעור  על  ההחלטה  מיום  ,  מן  המסקנה  לעיל  עולה.  4

 ? ד להגשתוהאם יש מקום להאריך את המוע
  סיפא  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  "  (טעם  מיוחד"לשם  הארכת  המועד  נדרש  

, יש  למצוא  טעם  מיוחד  למתן  הארכה  בכך  שהם  סברו,  לטענת  המערערים).  האזרחי
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כי  בסוף  הדרך  תהא  נתונה  להם  הזכות  לערער  גם  על  ההחלטה  מיום ,  במהלך  הדיון

 . על כוונה זו לכל אורך ההליךוכי הם העמידו את בעל הדין שכנגד , 16.10.01
היה  בכך  כדי  לסייע ,  אילו  היו  המערערים  מניחים  תשתית  מספקת  לטענה  זו

שכן  הדבר  היה  עשוי  לשלול  מבעל  הדין  שכנגד  ציפיה  לסופיותה  של ,  לעניינם

כמו  גם  מכתבי  הטענות ,  בדיון  שהתקיים  בפני,  ברם.  16.10.01ההחלטה  מיום  

אין .  ד  המערערים  להניח  תשתית  מספקת  לטענהעלה  כי  אין  בי,  שהגישו  הצדדים

כי ,  כוח  המשיבים-בטענת  המערערים  גם  כדי  להפריך  את  טענתו  הברורה  של  בא

  אינה  עומדת 16.10.01כי  ההחלטה  מיום  ,  במהלך  ההליך,  המשיבים  היו  משוכנעים

 . ובהתאם לכך אף כלכלו את צעדיהם, וכי היא סופית, עוד על הפרק
,   ניהלו  את  ההליך  והגישו  ראיות  על  יסוד  ההנחה  האפשריתכי,  המערערים  טוענים

כן -ועל,  המשפט  אשר  שללה  את  העילה  לפי  חוק  הפיצויים  תשונה-כי  החלטת  בית

בטענה  זו  מקופלת  טענה  נוספת  של .  ייתכן  שהפיצויים  יחושבו  לפי  חוק  הפיצויים

יבים והיא  כי  היה  בדרך  פעולה  זו  של  המערערים  כדי  להעמיד  את  המש,  המערערים

מעיון ,  דא  עקא.    בסופה  של  הדרך16.10.01על  הכוונה  לערער  על  ההחלטה  מיום  

כי ,    עולה2.7.02-  ו11.6.02משפט  קמא  מן  הימים  -בפרוטוקולי  הדיון  בבית

וכי ,  המשיבים  התנגדו  לקבלת  ראיות  העשויות  להיות  רלוונטיות  לפי  חוק  הפיצויים

לא  אוכל  לקבוע  כי ,  במצב  זה.  המשפט-ידי  בית-ככלל  עמדתם  התקבלה  על

על ,  בסוף  הדרך,  המשיבים  הבינו  מדרך  ניהול  ההליך  כי  המערערים  מתכוונים  לערער

לכאורה  מתיישבת  עמדת  המשיבים  יותר  דווקא  עם .  16.10.01ההחלטה  מיום  

אשר  המשך  ניהול  ההליך  נגזר  מן ,  כי  ראו  בהחלטה  האמורה  החלטה  סופית,  טענתם

 . ההכרעה שבה
לפיה ,  11.6.02מיום  ,  כוח  המערערים-בא,  דין  חליחל-הרת  עורךלא  נעלמה  מעיני  הצ

אשר ,  איני  סבור  כי  הצהרה  זו,  ברם.  'המשפט-אנו  עומדים  לערער  על  החלטת  בית'

יכולה  לשלול  בדיעבד ,  16.10.01  חודשים  אחרי  מתן  ההחלטה  מיום  7-באה  יותר  מ

עוד  בעניין לפיה  לא  יוטרדו  ,  את  הציפיה  האיתנה  שרכשו  המשיבים  במשך  חודשים

בהעדר  תשתית  נוספת  המעידה  על  כך  שהמשיבים  הועמדו  על  כוונה  לערער .  זה

איני  סבור  כי  ראיה  בודדת  זו ,  בתוך  תקופת  המועד  להגשת  ערעור  או  בסמוך  לה

יכולה  לשמש  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  כנגד  ההחלטה  מיום 

16.10.01 . 
, האם  אין  מקום  לראות,  שקלתי,  ריםידי  המערע-אף  כי  הדבר  לא  נטען  על.  5

משום  טעם ,  המשפט  תלוי  ועומד  ערעור-בעצם  העובדה  שבפני  בית,  בנסיבות  העניין

, בנסיבות  העניין.  16.10.01מיוחד  למתן  ארכה  להגשת  ערעור  גם  על  ההחלטה  מיום  



המשפט בבקשה -הדעת של בית-ויישום שיקול" טעם מיוחד"מהותו של ה: 'פרק ג
ל

   
 

 
85   הארכת מועדים

הארכת  מועד  להגשת  ערעור  על .  הגעתי  למסקנה  כי  יש  להשיב  לשאלה  זו  בשלילה

שכן  היא  מעלה  על ,    מרחיבה  את  יריעת  ההתדיינות  במידה  ניכרתההחלטה  האמורה

הפרק  שאלות  משפטיות  ועובדתיות  אשר  כלל  אינן  מתעוררות  בהעדר  ערעור  על 

ביחס ,  כי  עניין  זה  הוא  בעל  משקל  ונפח  משמעותיים,  דומה  גם.  ההחלטה  האמורה

-איובהעדר  הסבר  סביר  ל,  במצב  זה.  לעניינים  אחרים  העולים  בהודעת  הערעור

אשר  הביאה  לרכישת ,  ונוכח  מידת  האיחור  בהגשת  הערעור,  הגשת  ערעור  במועד

איני  סבור  כי  ניתן  למצוא ,  ציפיה  חזקה  מצד  המשיבים  כי  לא  יוגש  עוד  ערעור  בעניין

ראו "  (עניין  תלוי  ועומד"המעוגן  בהלכה  בדבר  ,  במקרה  זה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

 ). 197 'עמ )1997, אביב-תל( הערעור האזרחי, בן נון
יגישו ,  בהתאם  לכך.  הבקשה  למחיקת  חלק  מהודעת  הערעור  מתקבלת.  סוף  דבר

ממנה  יושמט ,    ימים  מקבלת  החלטה  זו  הודעת  ערעור  מתוקנת15המערערים  תוך  

הודעת  הערעור  הנוכחית  תוצא  מתיקי .  של  הודעת  הערעור  הנוכחית'  חלק  ב

עושה  צו  להוצאות  בבקשה איני  ,  בנסיבות  העניין.  השופטים  ותתוייק  בתיק  הכללי

 ".זו

 : נקבע כי. בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות לערער נדונה 4683/0222א "בש -ב

המשפט  המחוזי  בחיפה  מן  הימים -הבקשה  שבפני  מתייחסת  להחלטות  של  בית.  1"

א "בש  (26.3.02ומיום  ,  )ההחלטה  הראשונה:  להלן)  (15557/01א  "בש  (3.2.02

הבקשה  שבפני  הוגשה  ביום ).  ההחלטה  השניה:  להלן  ()4519/02א  "  ובש3121/02

א "רע(כי  באותו  יום  הוגשה  בקשת  רשות  לערער  מטעם  המבקשים  ,  יצויין.  2.6.02

). 4960/02א  "בש(המשפט  המחוזי  -המתייחסת  להחלטה  אחרת  של  בית,  )4657/02

ואין ,  29.4.02המשפט  המחוזי  נשוא  בקשת  רשות  לערער  זו  היא  מיום  -החלטת  בית

 . ק כי בקשת הרשות לערער הוגשה במועד לעניין אותה החלטהחול
 . וזו השתלשלות האירועים הצריכה לעניין

המשפט  המחוזי  סעד  זמני  לבקשת -החלטה  הראשונה  היא  החלטה  בה  נתן  בית.  2

וכן  הורה  על  הפקדת  התחייבות  עצמית  של  מנהלי  המשיבה  והפקדת ,  המשיבה

כי ,  המבקשים  טוענים.  3.2.02ניתנה  ביום  החלטה  זו  .  ח"  ש50,000ערבון  בסך  של  

-פנתה  המשיבה  לבית,  בטרם  חלף  המועד  לתקיפתה  של  החלטה  זו,  21.2.02ביום  

המשפט  המחוזי  בבקשה  לשנותה  ולבטל  הוראה  שנכללה  בה  בדבר  הפקדת  ערובה 

המשפט  המחוזי  לא  דחה -הואיל  ובית,  לטענת  המבקשים.  ח"  ש50,000בסך  של  

-הרי  שהם  סברו  כי  בית,    את  תגובת  המבקשים  להוביקש,  הסף-בקשה  זו  על

                                                           
 .2836) 2(2002על -תק, מ"גולדסיל בע' הבנק הבינלאומי הראשון נ 4683/02א "בש  22
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והמתינו  בנקיטת  הליכי ,  המשפט  אינו  רואה  בהחלטתו  הראשונה  החלטה  סופית

כי ,  יצויין.  מנת  למנוע  כפילות  בהליכים-על,  תקיפה  ביחס  להחלטה  האמורה

לשינויה  של ,  במסגרת  התגובה  שהגישו  לבקשת  המשיבה,  המבקשים  עתרו

 25.3.02ניתנה  ביום  ,  בסופם  של  דברים.  נוי  בנסיבותבשל  שי,  ההחלטה  הראשונה

 . בה נקבע כי אין מקום לשינוי ההחלטה הראשונה, ההחלטה השניה
נוסח (המשפט  -  לחוק  בתי81  פנו  המבקשים  בבקשה  לפי  סעיף  8.4.02ביום  .  3

זו  מיום ,  בבקשה  זו  עתרו  לתיקון  ההחלטה  הראשונה.  1984-ד"התשמ,  )משולב

עתרו  המבקשים  לכך  שצו  המניעה  הזמני  שניתן  בהחלטה ,  בבקשה  זו.  3.2.02

, הראשונה  יהא  מותנה  בהפקדת  ההתחייבות  העצמית  והערבון  הנזכרים  לעיל

ולהורות  למשיבה  על  המועד  המיידי  להפקדת  הערבויות  שנקבעו  בהחלטה 

ובה  נקבע  כי  המועדים  להפקדת ,  29.4.02ההחלטה  בבקשה  זו  ניתנה  ביום  .  הראשונה

המשפט  למשיבה  למלא -איפשר  בית,  עם  זאת.  ורות  חלפו  זה  מכברהערבויות  האמ

פנו ,  בעקבות  החלטה  אחרונה  זו.  00:  12  שעה  5.5.02אחר  התנאים  שנקבעו  עד  ליום  

 . 4657/02א " רע-המבקשים בבקשת הרשות לערער ב
אף  בהמתינם  להכרעה  בהחלטה  השלישית  ביקשו  המבקשים ,  לטענת  המבקשים.  4

כי  יש  לראות  את  ההחלטות ,  עוד  טוענים  המבקשים.  מיותרלהימנע  מכפל  הליכים  

, כרצף  לה,  השניה  והשלישית  כהחלטות  שניתנו  במסגרת  ההחלטה  הראשונה

במסגרת  ההחלטה ,  המשפט  להמשיך  ולדון  בהן-ומתוקף  סמכותו  הטבועה  של  בית

מצב  זה  רואים  המבקשים  כטעם  מיוחד  למתן  ארכה  להגשת  בקשת  רשות .  הראשונה

 . יחס להחלטה הראשונה והשניהגם ב, לערער
  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  (המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  קבוע  בחיקוק  .  5

טעונה  הארכת  המועד  המבוקשת  הוכחתו  של ,  לפיכך).  1984-ד"התשמ,  האזרחי

 ? האם הוכח טעם כזה במקרה שבפני. טעם מיוחד
בקשים  מעוגנת  בשני עמדתם  של  המ.  כי  יש  להשיב  לשאלה  זו  בשלילה,  נראה  לי.  6

ניתן  לניתוק -כי  קיים  רצף  בלתי,  טעם  אחד  הוא.  השלובים  זה  בזה,  טעמים  עיקריים

ויש  לראותם ,  משפט  קמא-בין  ההליכים  שהובילו  לשלוש  החלטותיו  של  בית

לאחר  ההחלטה  האחרונה ,  אשר  הערעור  עליה  הוא  בסוף  הדרך,  כחטיבה  אחת  שלמה

שת  הארכת  מועד  לצורך  תקיפת  שתי כלל  לא  נדר,  פי  טיעון  זה-על.  בסידרה

כי  יש  לראות  טעם  מיוחד  בכך  שהמבקשים ,  טעם  שני  הוא.  ההחלטות  הראשונות

ובחרו  שלא  להגיש ,  המתינו  עד  לסיום  ההליכים  שהביאו  להחלטה  השניה  והשלישית

מנת  למנוע -על,  את  בקשת  הרשות  לערער  עד  לאחר  שהליכים  אלה  הסתיימו

 . כפילות הליכים
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כן  אין -ועל,    בנסיבות  העניין  לכל  אחד  מן  הטעמים  האמורים  אין  בסיסכי,  אני  סבור

 . הבקשה שבפני למתן ארכה יכולה לעמוד
משפט -הרי  שאין  לראות  את  החלטותיו  השונות  של  בית,  אשר  לטעם  הראשון.  7

אין  בהליכים  שבאו ,  ממילא.  אשר  חוט  של  המשכיות  שזור  בה,  קמא  כחטיבה  אחת

. די  לשנות  לעניין  מועד  תקיפתה  של  החלטה  זובעקבות  ההחלטה  הראשונה  כ

 . אסביר את עמדתי
משפט  קמא  סעד -הינה  החלטה  בה  העניק  בית,  כמתואר,  ההחלטה  הראשונה.  א

המשפט  בקשה  לביטול -ההחלטה  השניה  הינה  החלטה  בה  דחה  בית.  זמני  למשיבה

ובה  דחה  גם  בקשה  של  המבקשים ,  הדרישה  שבהחלטה  הראשונה  להפקדת  ערובה

ככל  שהדברים .  בשל  שינוי  בנסיבות  לו  טענו,  ול  ההחלטה  על  מתן  הצו  הזמנילביט

המשפט  לדחות  את  בקשת  המשיבה  לביטול  הדרישה -אמורים  בהחלטתו  של  בית

הרי  שאין  בחלק  זה  של  ההחלטה  השניה  כדי  לשנות  דבר  לעניין ,  להפקדת  ערובה

את ,    זהלעניין,  ההחלטה  השניה  קיבלה.  מועדי  תקיפתה  של  ההחלטה  הראשונה

אין  היא  מוסיפה  דבר  או .  אין  בה  כל  שינוי  ביחס  להחלטה  הראשונה.  עמדת  המשיבה

נעדרת  ההחלטה  כל  יסוד  אשר  עשוי  להצדיק ,  במצב  זה.  גורעת  דבר  מהחלטה  זו

לראות  בה  נקודת  מוצא  חדשה  למירוץ  המועדים  להגשת  בקשת  רשות  לערער  על 

 . ההחלטה הראשונה
,   לחוק  ההוצאה  לפועל12ים  המוסדרים  בסעיף  בכך  שונה  המקרה  מן  המקר,  אכן

. 1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -  לחוק  בתי81  ובסעיף  1967-ז"התשכ

תחולתן .  הוראות  אלה  מאפשרות  דחיה  של  תחילת  מירוץ  המועדים  להגשת  ערעור

, הדין  או  ההחלטה  המקוריים-שניתנה  החלטה  המתקנת  את  פסק,  מותנית  בכך

ולא  חל  כל  שינוי ,  אשר  בקשה  לפי  הוראות  אלה  נדחיתכ.  באופן  שתוכנם  השתנה

. אין  כל  שינוי  במועד  בו  החל  מירוץ  המועדים,  הדין  או  ההחלטה  המקוריים-בפסק

ואינה  נובעת ,  כי  שאלת  מירוץ  המועדים  נגזרת  מן  התוצאה  של  הליך  התיקון,  יוצא

' מ  נ"קוביק  בע'  חב  7102/01א  "לעניין  זה  ראו  בש(באופן  אוטומטי  מעצם  נקיטתו  

איני  רואה  כל  מקום  להחיל  במקרה  זה  שבפני ).  66)  3(2001על  -תק,  מיקרוסופט

 . הסדר שונה
המשפט -כי  בית,  עובר  להחלטה  השניה,  המבקשים  ביקשו,  כמוסבר.  זאת  ועוד.  ב

יבטל  את  החלטתו  הראשונה  נוכח  שינוי  בנסיבות  שאירע  לאחר  קבלת  ההחלטה 

  לעניין  שבפני  חשיבותה  של  בקשה  זו .בקשה  זו  נדחתה  בהחלטה  השניה.  הראשונה

בתיתו  את  ההחלטה ,  המשפט  קמא-שלשיטת  המבקשים  התשתית  שבפני  בית,  בכך

גם  שוני  זה .  היתה  שונה  מזו  שהיתה  בפניו  בעת  מתן  ההחלטה  הראשונה,  השניה
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כי  לשיטת  המבקשים  עצמם  אין  לראות  המשכיות  בין  ההחלטה  הראשונה ,  מלמד

 . לבין השניה
החלטה  זו  ניתנה  בבקשה  של  המבקשים  לתיקון .    השלישיתאשר  להחלטה.  ג

ידי -בקשה  זו  לא  נתקבלה  על.  המשפט-  לחוק  בתי81לפי  סעיף  ,  ההחלטה  הראשונה

 81כאשר  בקשה  לתיקון  לפי  סעיף  .  הדין  לעניין  זה  ברור.  משפט  קמא-בית

על )  או  בקשת  רשות  לערער(הרי  שמירוץ  המועדים  להגשת  ערעור  ,  מתקבלת

הרציונל .  עם  מתן  ההחלטה  המתקנת,  הדין  שתוקנו  מתחיל  מחדש-סקההחלטה  או  פ

 : ש, להסדר זה מוסבר בכך
במקרה  המתואר  באותה  הוראה  משולב  התיקון  אל  תוך  החלטתו  המקורית '

ן  תקופת  הערעור  יש  לראות  את יוברור  הוא  שלצורך  מני,  המשפט-של  בית

מתוקן  ולא מועד  התיקון  כמועד  מתן  הפסק  כדי  שהערעור  יתייחס  לפסק  ה

  '.לפסק המקורי
 , ובהמשך

משמע  נפלה  טעות  בפסק  ויש  להשלימו  או ,  אם  מתקבלת  בקשת  התיקון  ...'

דברי (  '.לתקנו  וראוי  כי  אם  מוגש  ערעור  הוא  יתייחס  לפסק  המתוקן  והשלם

דינים  עליון ,  קריסטל'  קריסטל  נ  2500/00א  "  רע-  ביה'פרוקצ'  השופטת  א'  כב

  ).285נח 
  הסדר  המאריך  את 81לא  נקבע  בסעיף  ,  ר  הבקשה  לתיקון  נדחיתכאש,  לעומת  זאת

מירוץ  המועדים ,  במקרה  כזה.  המועד  להגשת  ערעור  או  בקשת  רשות  לערער

על  מקרה  כזה .  לתקיפת  ההחלטה  המקורית  נשאר  מועד  המצאתה  של  אותה  החלטה

 : כי, ל" הנבפרשת קריסטלנאמר 
יב  שינוי  ולעניין  מניין אם  נדחתה  בקשת  התיקון  משמע  הפסק  המקורי  לא  חי'

בעל  דין  המגיש .  התקופה  לערעור  יש  לראות  את  המועד  בו  ניתן  כמועד  הקובע

בקשה  לתיקון  פסק  לוקח  על  עצמו  סיכון  כי  הוא  עלול  להחמיץ  את  תקופת 

הערעור  באם  בקשתו  תידחה  והוא  רשאי  בכל  מקרה  לקדם  פני  סכנה  כזו  בדרך 

  '.תידחה בקשתו לתיקון הפסקשל הגשת ערעור במועד הרגיל לכל מקרה בו 
כי  תכליתו  של  הסדר  זה  למנוע  שימוש  לרעה  במכשיר  של ,  עוד  הוסבר  באותה  פרשה

מוצדקת  לצורך -כדרך  להביא  להארכה  בלתי,  דין  או  החלטה-בקשה  לתיקון  פסק

 . נקיטתם של ערעורים
כי  הדין  אינו  רואה  באופן  אוטומטי  בהליכים  שננקטו  לתיקון  החלטה  משום ,  יוצא

השאלה  האם  הליכים  אלה .  נשוא  הבקשה  לתיקון,  יכים  השלובים  בהליך  המקוריהל

, כאשר  הליך  זה  מסתיים  בדחייתו.  שלובים  הם  או  לא  נגזרת  מתוצאת  הליך  התיקון
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יוזם  ההליך  רשאי  לתקוף  את  ההחלטה :  משמעות  הדבר  היא  כי  הוא  עומד  בבידודו

ועד  בו  החל  מירוץ אך  אין  בכך  כדי  לשנות  את  המ,  בה  נדחתה  בקשתו  לתיקון

 . המועדים להגשת ערעור או בקשת רשות לערער על ההחלטה המקורית
דין  המסיים  את  התיק  ואשר  החלטות  הביניים -כי  במקרה  זה  לא  ניתן  פסק,  יוער.  ד

 410ראו  תקנה  (הדין  -שקדמו  לו  עומדות  לערעור  בעת  הגשת  ערעור  על  פסק

מתקיים  במקרה  זה  ההגיון גם  לא  ).  1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

' מ  נ"יוסי  חסון  חברה  להשקעות  בע  7400/00א  "  ע-שעמד  ביסוד  ההלכה  שנקבעה  ב

). 195  )1(2001  על-תק,  יפו-אביב-ועד  הנאמנים  לנכסי  הווקף  המוסלמי  בתל

ניתן  לתקוף ,  באותה  פרשה  נקבע  כי  מקום  בו  עומדת  החלטה  לערעור  בזכות

גם  אם  אין ,  במסגרת  ערעור  בזכות,  ותהחלטות  נוספות  שניתנו  באותה  התדיינ

הרצון -הגיונה  של  אותה  הלכה  היה  טמון  באי.  מדובר  בהחלטות  סופיות  באופיין

ובוודאי ,  היגיון  זה  אינו  מתקיים  במקרה  שבפני.  דין  למרכיביו  השונים-לפרק  פסק

אשר  היא  החלטה  בשולי ,  )בה  נתלים  המבקשים(שאינו  מתקיים  בהחלטה  השלישית  

ולו  בסוגיה (המביא  התדיינות  ,  דין-אין  בה  כל  מאפיין  הדומה  לפסקו,  ההתדיינות

 . לסיומה) אחת מני כמה
כי  אפילו  היה  מקום  לקבל  את  טענות  המבקשים  לעניין  ההחלטה ,  התוצאה  היא.  ה

הרי  שלכל  המאוחר  עם  מתן  החלטה  זו  החל  מירוץ  המועדים  להגשת  בקשת ,  השניה

אשר ,  כי  בקשת  הרשות  לערער,  לוקתאין  מח.  הרשות  לערער  על  ההחלטה  הראשונה

ביחס  למועד  האחרון ,  נגועה  באיחור  מהותי  של  כחודש  ימים,  2.6.02הוגשה  ביום  

, 25.3.02להגשת  בקשת  רשות  לערער  אפילו  אם  תחילת  מירוץ  המועדים  הוא  ביום  

 . יום מתן ההחלטה השניה
שאיפה ה.  הרי  שאין  כדי  להצדיק  מתן  ארכה,  אשר  לטעם  השני  שבפי  המבקשים.  7

אין  בה  כדי ,  עם  זאת.  דבר  אשר  יש  לברך  עליו,  כמובן,  למנוע  הליכים  מיותרים  היא

. לפרוק  את  בעל  הדין  הרואה  עצמו  נפגע  מהחלטה  מן  החובה  לנקוט  בהליך  במועד

היא  נעוצה  גם .  חובה  זו  נעוצה  בצורך  שהליכים  יינקטו  ויסתיימו  תוך  פרק  זמן  סביר

על  יסוד  הימנעותו  של  מי ,  של  בעל  הדין  שכנגדבצורך  למנוע  היווצרותן  של  ציפיות  

שרואה  עצמו  נפגע  מהחלטה  לתקוף  אותה  במסגרת  המועדים  שנקבעה  לשם  כך 

נוכח  העובדה ,  מקום  בו  בעל  הדין  מעוניין  לחסוך  בהליכי  תקיפה  מיותרים,  אכן.  בדין

עליו  לפנות  בבקשת  ארכה ,  שטרם  מוצו  ההליכים  בערכאה  הדיונית  בעניין  פלוני

מנת  לשמור  בידו  את  האפשרות -על,  בתוך  תקופת  המועדים  הקבועה  בדין,  מתאימה

א "בש,  לדרך  פעולה  זו,  ראו(את  ההחלטה  המקורית  ,  בסופם  של  הדברים,  לתקוף

 ). 644דינים עליון מא , מ"ישקר בע' רשות ניירות ערך נ 7464/95
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קוט וההמתנה  עם  גילוי  הדעת  בדבר  הכוונה  לנ,  ההימנעות  מעשות  כן,  מכל  מקום

הליכי  תקיפה  עד  לאחר  שהסתיימו  ההליכים  השונים  בערכאה  הדיונית  לשם  תיקון 

היא ,  בבד-בד.  אינה  משקפת  שקידה  סבירה  מצד  בעל  הדין,  החלטתה  המקורית

לכך  שלא  יוטרד  עוד  בהליכים ,  יוצרת  ציפיות  ראויות  להגנה  אצל  בעל  הדין  שכנגד

כזו  כדי  להוות  טעם  מיוחד אף  אין  בהמתנה  ,  במצב  זה.  בעניין  ההחלטה  המקורית

 : ל" הנבעניין קריסטלכפי שצויין . למתן ארכה
כשם  שהגשת  בקשת  תיקון  שנדחתה  אינה  מעכבת  את  מניין  התקופה  לצורך '

הגשת  ערעור  ורואים  את  מועד  מתן  הפסק  כמועד  הקובע  כך  אין  בה  כשהיא 

גם  כדי  להוות  טעם  מיוחד  לצורך  הארכת  מועד  להגשת ,  עומדת  לעצמה

ראוי  בבעל  הדין -תוצאה  אחרת  עשויה  היתה  לפגוע  באורח  בלתי...  ערעור

, מכאן...  דין-שכנגד  ולפתוח  פתח  לשימוש  לרעה  בהליך  הבקשה  לתיקון  פסק

  וגם  אם  הבקשה  הוגשה  במסגרת –דין  שנדחתה  -שבקשת  תיקון  פסק

,   אינה  יכולה–התקופה  להגשת  הערעור  ונדחתה  לאחר  שהתקופה  עברה  

  '.יוחד להארכת מועד להגשת ערעורלשמש טעם מ, כשלעצמה
אין  בהם .  כי  העקרונות  עליהם  עמדתי  הם  עקרונות  ידועים  ומושרשים,  אוסיף  עוד.  9

לא  ניתן  גם ,  במצב  זה.  בהירות  בדין-אין  לגביהם  כל  עמימות  או  אי.  כל  דבר  חדש

אשר  טעו  כביכול  ביחס  לתחילת  מירוץ ,  לקבל  טענה  של  טעות  בדין  של  המבקשים

אינה ,  אף  לו  היתה,  טעות  כזו.    ביחס  לקיומה  של  עילה  להארכת  מועדהמועדים  או

 . אשר יכולה לבסס בקשה מן הסוג שבפני, טעות סבירה
מכוח ,  האם  אין  מקום  להעתר  בכל  זאת  למבקשים,  עוד  אוסיף  כי  שקלתי.  10

המשפט  כטעם -העיקרון  המכיר  בקיומם  של  הליכים  תלויים  ועומדים  בפני  בית

ההליך .  בנסיבות  העניין  איני  רואה  מקום  אף  לכך,    דא  עקא.מיוחד  למתן  ארכה

אשר  עניינה  דחיית ,  שהוגש  במועד  הוא  בקשת  רשות  לערער  על  ההחלטה  השלישית

בכך  שהליך  זה  תלוי .  בקשה  לתיקון  ההחלטה  הראשונה  בכל  הנוגע  לדרישת  הערובה

  בה ,ועומד  אין  כדי  להצדיק  נקיטתו  באיחור  של  הליך  לתקיפת  ההחלטה  הראשונה

שאלה  זו  אינה .  משפט  קמא  בעצם  זכותה  של  המשיבה  למתן  סעד  זמני-הכיר  בית

מתן  האפשרות  לתקוף  גם  החלטה  זו .  עומדת  לדיון  במסגרת  דיון  בהחלטה  השלישית

. עתה  משקף  הרחבת  חזית  מהותי  ביחס  לחזית  הדיון  שמעוררת  ההחלטה  השלישית

מנת -על,  ישיתשהוגשה  ביחס  להחלטה  השל,  ההיתלות  בבקשת  רשות  לערער

לאפשר  בקשת  רשות  לערער  על  ההחלטה  הראשונה  לאחר  שחלף  זה  מכבר  המועד 

גם  אם  אין ,  מנת  לאפשר  תקיפתו  של  העיקר-על,  אינה  אלא  היתלות  בטפל,  לכך

בכך  חורג  מקרה  זה  מתכליתו  של  הכלל  בדבר .  מדובר  בשימוש  לרעה  בהליכים
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 . הוממסגרתו הראויה של כלל ז, הליכים תלויים ועומדים
. אף  הוא  נגד  המבקשים-כי  אורכו  של  האיחור  בו  מדובר  פועל,  יש  לציין,  כן-כמו.  11

 .3.2.02ההחלטה  הראשונה  ניתנה  ביום  .  המדובר  באיחור  ניכר  ביותר,  בנסיבות  העניין

אף  ביחס .  המדובר  באיחור  של  קרוב  לחודשיים  מצד  המבקשים,  ביחס  למועד  זה

, המדובר  בתקופה  ניכרת.  מד  על  כחודשאיחורם  של  המבקשים  עו,  להחלטה  השניה

במהלכה  היתה  המשיבה  רשאית  לפתח  ציפיה  כי  לא  תוטרד  עוד  בהליכים  לתקיפת 

לא  ניתן  להעתר  לבקשה ,  כי  גם  על  רקע  זה,  אני  סבור.  ההחלטה  בה  זכתה  לסעד  זמני

 . שבפני
  ".הבקשה נדחית, סוף דבר

כאשר  ערעור  אחר  תלוי ,  רהארכת  מועד  להגשת  ערעונדונה  בקשה  ל  2140/0223א  "בש  -ב

 :  כישחם'  ע הרשם'כבבהיעתרו לבקשה קובע . ועומד

דין  שניתן  ביום -עניינה  הוא  ערעור  על  פסק.  10.3.02הבקשה  הוגשה  ביום  .  1"

היו  הנתבעים )  בחלקם(המבקשים  .  13.1.02והומצא  לידי  המבקשים  ביום  ,  26.12.01

מנורה .  ד  שלישי  נגד  מנורההם  הגישו  הודעת  צ.  משפט  קמא-בתביעת  נזיקין  בבית

. ההודעה  האמורה  לצד  שלישי  נתקבלה.  הגישה  נגדם  הודעת  צד  רביעי  מטעמה

ידי -על,  19.2.02ביום  ,  הדין  הוגש  ערעור-על  פסק.  ההודעה  לצד  רביעי  נדחתה

 ). מנורה: להלן(מ "מנורה חברה לביטוח בע
  לא  מצאו כי  לכתחילה,  המבקשים  מסבירים.  הוגשה  הבקשה  שבפני,  במצב  זה.  2

הואיל  והודעה  לצד  שלישי ,  פיו-למרות  שחוייבו  על,  הדין-לנכון  לערער  על  פסק

נוכח  העובדה  שלא  היו .  והחבות  הוטלה  על  מנורה,  שהגישו  נגד  מנורה  התקבלה

-המבקשים  הניחו  כי  מנורה  השלימה  עם  פסק,  ערים  לכוונת  מנורה  להגיש  ערעור

, ובעקבות  זאת,  רה  הגישה  ערעור  התברר  למבקשים  כי  מנו3.3.02רק  ביום  .  הדין

כי  נימוקי  הערעור  שבפי ,  המבקשים  מוסרים  בבקשתם.  הוגשה  הבקשה  שבפני

עולים  בקנה  אחד  עם  טענות  המבקשים  כנגד  חיובם  בדין )  1530/02א  "ע(מנורה  

 . משפט קמא-בבית
 . הדין- ימים מן המועד בו נתקבל פסק45המועד להגשת ערעור הוא ) א. (3

  סיפא  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  "  (טעם  מיוחד"ד  זה  טעונה  הארכתו  של  מוע

 . כי בנסיבות עניין זה ישנו טעם מיוחד למתן הארכה, אני סבור). האזרחי
-דינו  של  בית-המשפט  ישנו  ערעור  תלוי  ועומד  כנגד  פסק-בפני  בית,  ראשית)  ב(

זה מצב  .  ובו  טענות  כנגד  חיובם  של  המבקשים  בתביעה  שהוגשה  נגדם,  משפט  קמא

                                                           
 .1497) 2(2002על -תק, יובלים אגודה' קידן תכנון הנדסי של מבני נ 2140/02א "בש  23
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-הואיל  וממילא  יריעת  הסכסוך  פרושה  בפני  בית,  מהווה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

מהדורה ,  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  ר  י"ראו  ד.  (המשפט  במסגרת  אותו  ערעור

כי ,  לעניין  זה  כבר  נפסק).  892בעמוד  ,  1995-ירושלים,  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  שביעית

המשפט -יים  תלוי  ועומד  לפני  ביתשאם  ממילא  עניין  מסו,  טעמה  של  ההלכה  הוא'

אשר  נסב  על  אותו  עניין  והוגש ,  אין  הצדקה  למנוע  הגשת  הליך  אחר,  וטרם  נדון

ש "ב  ('המשפט  ולא  עינוי  דין  לצדדים-שהרי  לא  נגרם  עיכוב  בעבודת  בית,  באיחור

במצב ).  15)  2(ד  מ"  פ,מ"אלקו  חרושת  אלקטרומיכנית  בע'  מ  נ"איליט  ב  1186/85

,   בבקשה  שבפני1-16הם  משיבים  ,  משפט  קמא-תובעים  בביתלא  יכולים  ה,  זה

 . לטעון כי רכשו ציפיה לכך שלא יוגש ערעור על זכייתם בדין
בירורו ,  זאת  ועוד.  זכייה  זו  שנויה  במחלוקת  במסגרת  הערעור  שכבר  הוגש  במועד

היענות .  ואף  טרם  הוצא  בו  צו  לסיכומים  בכתב,  של  הערעור  האמור  מצוי  בראשיתו

 . להאריך במידה ממשית את בירור הערעור, איפוא, נה צפויהלבקשה אי
ראו (בעלי  דין  בערעור  ,  בכל  מקרה,  מן  הבחינה  הדיונית  המבקשים  הם,  שנית)  ג(

-הם  רשאים  לתמוך  בטענות  מנורה  נגד  פסק).    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי424תקנה  

יובם  של הדין  נוגע  לח-ככל  שפסק,  ולהוסיף  לעניין  זה  טענות  משל  עצמם,  הדין

המשפט  ממילא -בית.  אין  הם  זקוקים  כלל  למתן  ארכה,  לשם  כך.  המבקשים  בדין

המשפט  טענות -אם  יקבל  בית.  כאחת  הפלוגתאות  בערעור,  צפוי  להידרש  לעניין  זה

אשר ,  דין  לא  רק  את  מנורה-המשפט  יחייבו  כמעשה  בית-קביעותיו  של  בית,  אלה

אשר  אף  הם ,    גם  את  המבקשיםוממילא,  1-16אלא  גם  את  המשיבים  ,  הגישה  ערעור

א "ראו  גם  ע;  811בעמוד  ,  ל"בספרו  הנ,  זוסמן,  לעניין  זה,  ראו(בעלי  דין  בערעור  

 20בפסקה  ,  311)  1(ד  מז"פ,  מ"סולל  בונה  בע'  מ  נ"סלע  חברה  לבטוח  בע  172/89

המשפט  קבע  שלא  נוצרה -אין  להעלות  על  הדעת  כי  בית,  לשון  אחר).  הדין-לפסק

 1-16ובה  בעת  יוכלו  המשיבים  ,  1-16ם  כלפי  המשיבים  כלל  חבות  של  המבקשי

כי  גם ,  יוצא.  לטעון  כי  הכרעה  זו  אינה  מחייבת  ביחסים  שבינם  לבין  המבקשים

לא  צפויה  כל  פגיעה  במשיבים  אם  יותר  למבקשים  להגיש  ערעור  על ,  מבחינה  זו

ש אשר  י,    כל  ציפיה  מוגנת1-16לא  רכשו  המשיבים  ,  גם  מבחינה  זו,  אכן.  הדין-פסק

 . בה כדי למנוע מתן ארכה לשם הגשת ערעור מטעם המבקשים
כי  שקלתי  האם  לא  עומד ,  אעיר.  די  בנימוקים  אלה  כדי  להעתר  לבקשה  שבפני)  ד(

הנוגע  למועד  התגבשותו  של  האינטרס  שלהם  בהגשת ,  למבקשים  נימוק  נוסף

 . ערעור
, ר  עליוהדין  הראשים  לערע-  היו  המבקשים  בחזקת  נפגעים  מפסק3.3.02עד  ליום  

לראות  עצמם  כמי  שלא ,  לכאורה,  בה  בשעה  היו  המבקשים  רשאים.  נוכח  חיובם  בו
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בהעדר  ידיעה  על  ערעור ,  משפט  קמא-דינו  של  בית-נפגעו  באופן  קונקרטי  מפסק

לאחר ,  הדין-פי  פסק-לא  חוייבו  הם  על,  ונוכח  העובדה  שבשורה  האחרונה,  שהוגש

דע  למבקשים  דבר  הגשתו  של רק  עם  היוו.  שהודעה  לצד  שלישי  מטעמם  התקבלה

) אשר  הוגש  סמוך  מאוד  לתום  המועד  להגשת  ערעור,  ערעור(ערעור  מטעם  מנורה  

-ונוצר  אינטרס  ממשי  שלהם  לתקוף  את  פסק,  התגבשה  פגיעה  קונקרטית  שלהם

 . הדין
במצב  זה  לא  ניתן  לומר  כי  החל  מירוץ  המועדים  להגשת  הערעור  עם  היוודע 

שונה  מקרה  זה  מן  המקרה  שנדון ,  בכך.  ם  מנורהלמערערים  דבר  הגשת  הערעור  מטע

 . 581) 2(ד נא"פ, הוועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה' פפר נ 3319/94א " ע-ב
הנעוץ ,  במצב  המתואר  ייתכן  שיש  כדי  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  עם  זאת

לאחר  שהוברר  להם ,  באינטרס  של  המבקשים  למצות  את  זכותם  החוקתית  לערער

-נוכח  אי,  איני  רואה  צורך  להכריע  בנקודה  זו.  שי  במימושה  של  זכות  זוהצורך  המע

מנת  לברר -על,  מבעוד  מועד,  הבהירות  בדבר  סבירות  האמצעים  שנקטו  המבקשים

ככל .  משפט  קמא-דינו  של  בית-האם  בדעת  מנורה  להגיש  ערעור  על  פסק

  על יש  בכך  כדי  להשליך,  שהמבקשים  לא  נקטו  אמצעים  סבירים  לשם  בירור  כאמור

ערעור  מטעם )  ולא  יוגש(מידת  יכולתם  לטעון  להסתמכות  סבירה  על  כך  שלא  הוגש  

, סוף  דבר  .איני  מסתמך  על  נימוק  זה  כטעם  למתן  הארכה  המבוקשת,  כן-על.  מנורה

משפט -דינו  של  בית-המבקשים  רשאים  להגיש  ערעור  על  פסק.  אני  נעתר  לבקשה

 ".איני עושה צו להוצאות, יןבנסיבות העני.  ימים מקבלת החלטה זו15תוך , קמא

 : המשפט לבקשה להארכת מועד בקבעו כי- נעתר בית10227/0124א "ע -ב

ובקשה  נגדית  להארכת  מועד  לשם ,    בקשה  למחיקת  הערעור  שבכותרתבפני"

 . הגשתו
בה ,  30.4.01  מיום  הרשמת  מאק  קלמנוביץ'  כבתחילתו  של  העניין  בהחלטה  של  .  1

עד  למתן  החלטה  בבקשה  לתיקון  טעות ,    ערעורניתנה  למערערים  ארכה  לשם  הגשת

-ידי  בית-על,  1984-ד"  התשמ,)נוסח  משולב(המשפט  -  לחוק  בתי81לפי  סעיף  

כי  היעתרות  של ,  טעמה  העיקרי  של  ההחלטה  היה  נעוץ  באפשרות.  המשפט  המחוזי

בהחלטה .  המשפט  המחוזי  לבקשת  התיקון  עשויה  לייתר  את  הצורך  בערעור-בית

המשפט -גשת  ערעור  הוארך  עד  שלושים  יום  לאחר  החלטת  ביתכי  המועד  לה,  נקבע

 . המחוזי בהחלטת התיקון
אשר  דחה  את  בקשת ,  המשפט  המחוזי-  ניתנה  החלטת  בית15.11.01ביום  .  2

                                                           
 .490) 2(2002על -תק, בית אלעזרי מושב' מ נ"קו מוצרי דלק בע 10227/01א "ע  24
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  ביום 2כוח  המערערת  -הגיעה  החלטה  זו  לבאי,  פי  החומר  שבפני-על.  התיקון

באיחור  של  שמונה  ימים   –היינו  ,  26.12.01הערעור  שבכותרת  הוגש  ביום  .  18.11.01

 . הרשמת' ביחס למועד שנקבע בהחלטת כב
בשל  איחור ,  יש  יסוד  בדין  לבקשה  שבפני  למחיקת  הערעור,  איפוא,  מבחינה  זו.  3

ומסבירים  כי ,  המערערים  מבקשים  כי  תינתן  להם  הארכת  מועד,  ברם.  בהגשתו

תנה הרשמת  ני'  האיחור  בהגשת  הערעור  נבע  מכך  שסברו  בטעות  כי  בהחלטת  כב

  וכי –  היא  התקופה  הקצובה  בדין  לשם  הגשת  ערעור  –  ימים  45להם  ארכה  של  

 .  ימים בלבד30נעלם מהם כי הארכה שניתנה היתה בת 
מתן  ארכה  בבקשה  זו  אינו  מותנה  בקיומם .  כי  ניתן  להעתר  לבקשה  זו,  נראה  לי.  4

המשפט  או  הרשם -שקבע  בית  ...'הואיל  והמדובר  במועד  ,  של  טעמים  מיוחדים
-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי,  רישא,  528תקנה    ('לעשיית  דבר  שבסדר  דין

כי  נדרשים  טעמים  מיוחדים ,    בטענתן3  -  ו2אף  אם  צודקות  המשיבות  ,  ברם).  1984

הרשמת '  נוכח  העובדה  שהמועד  שנקבע  בהחלטת  כב,  לצורך  מתן  ארכה  במקרה  זה

יבות  העניין  אני  סבור  כי הרי  שבנס,  הארכת  מועד  שנקבע  בחיקוק,  כשלעצמו,  היה

 . אותם אפרט להלן, ישנן טעמים מיוחדים כאלה
אינה  עולה  כדי ,  כשלעצמה,  כי  הסיבה  לאיחור,    בטענתם3-  ו2צודקים  המשיבים  )  א(

ליבן  של -תום.  לב-נראה  כי  המדובר  בטעות  בתום,  אכן.  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

כי  הערעור )  בטעות(נות  שבהודעת  הערעור  שלהן  הן  מציי,  המערערות  אף  עולה  מכך

המדובר  בטעות ,  ברם.  הרשמת'  מוגש  במסגרת  המועדים  שנקבעו  בהחלטת  כב

המצויה ,  טעות  מסוג  זה.  הרשמת'  הניתנת  למניעה  בקריאה  פשוטה  של  החלטת  כב

סול   6842/00א  "ראו  ע(אינה  עולה  כדי  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  ,  בשליטת  בעל  הדין

  ).904) 2(ד נה"פ, קסט' נ
הם  מבקשי ,  3-  ו2ובהם  משיבות  ,  מתברר  מן  החומר  שבפני  כי  המשיבים,  םבר)  ב(

משפט -הדין  של  בית-היו  ערים  לכוונת  המערערות  לערער  על  פסק,  המחיקה  שבפני

ואשר  עילתה ,  הרשמת'  כוונה  זו  נלמדת  מעצם  בקשת  הארכה  לה  נעתרה  כב.  קמא

-יקון  בביתאם  תתקבל  בקשתן  לת,  היתה  האפשרות  לייתר  ערעור  מצד  המערערות

נחלשת  ההגנה  על  הציפיה  של  בעל  דין  שכנגד  הקשורה ,  בנסיבות  אלה.  משפט  קמא

 3553/95א  "בש,  למשל,  ראו(ומתקיים  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  ,  למועדי  הערעור

' מ  נ"אררט  חברה  לביטוח  בע  1264/00א  "בש;  804  דינים  עליון  מ  ,טסה'  ווהבה  נ

כי  טעם  מיוחד  כאמור  מתקיים  לא  רק ,    אדגישלעניין  זה).  722  דינים  עליון  נז  ,וענונו

, כאשר  בקשת  הארכה  המוגשת  לאחר  גילוי  דעת  בדבר  כוונה  לערער  הוגשה  במועד

אלא  גם  מקום  בו  ערעור  מוגש  באיחור  של  ימים  אחדים  בעקבות  גילוי  דעת  כאמור 



המשפט בבקשה -הדעת של בית-ויישום שיקול" טעם מיוחד"מהותו של ה: 'פרק ג
ל

   
 

 
95   הארכת מועדים

כך ).  603  )2(95  על-תק,  ננס'  פלורו  נ  3763/95א  "ראו  גם  ע;  ל"  הנעניין  ווהבהוראו  (

 . בו נגוע הערעור שהוגש באיחור של שמונה ימים, הוא המצב גם במקרה שבפני
אלא ,  כי  ההחלטה  בבקשת  התיקון  לא  ניתנה  במעמד  הצדדים,  יש  להוסיף  לכך

אין  כל  טענה  כי  המשיבות  ידעו  בזמן  אמת  את  המועד  המדוייק  בו .  נשלחה  אליהם

 3-  ו2י  המשיבים  ממילא  אין  כל  טענה  בפני  כ.  הגיעה  ההחלטה  לידי  המערערים

 30היינו  ,  18.12.02ציפיה  בפועל  כי  הערעור  בעניין  יוגש  עד  ליום  ,  בזמן  אמת,  פיתחו

לא  הוצבע ,  מבחינה  זו.  ימים  מעת  קבלת  ההחלטה  בעניין  התיקון  בידי  המערערות

א "וראו  בש(על  כל  שינוי  לרעה  במצבן  של  המשיבות  על  יסוד  קביעת  המועד  האמור  

 ). 702) 4(ד נד"פ, ןאמנו' אהרון נ 6708/00
 3מתברר  כי  המשיב  .  דבר  קיומו  של  טעם  מיוחד  עולה  במקרה  זה  גם  מעניין  נוסף)  ג(

ושעודנו  תלוי ,  משפט  קמא-דינו  של  בית-המשפט  ערעור  על  פסק-הגיש  לבית

 7464/95א  "ראו  בש(טעם  מיוחד  למתן  ארכה  ,  כשלעצמו,  אף  נתון  זה  מהווה.  ועומד

, סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן;  644דינים  עליון  מא  ,  מ"ישקר  בע'  רשות  ניירות  ערך  נ

, אשר  לטענה).  892'    בעמ)1995-ירושלים,  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(

כאילו  היותו  של  הליך  תלוי  ועומד  בבחינת  טעם  מיוחד  מותנה  בכך  כי  אין  בהליך 

שיש הרי  אף  ,  כדי  להרחיב  את  יריעת  ההתדיינות,  לגביו  מתבקשת  ארכה,  הנוסף

, חינגלי'  מ  נ"אררט  חברה  לביטוח  בע  475/82ש  "ראו  ב(לטענה  זו  עיגון  בפסיקה  

א "ראו  גם  ע;  ל"ראו  עניין  ישקר  הנ(אין  מדובר  בתנאי  בל  יעבור  ,  )362)  1(ד  לז"פ

כי ,  יש  לזכור,  אכן).  424  דינים  עליון  נא  ,סורין  סימונה'  ליאון  זוהיר  נ  6976/96

פתוחה  ממילא ,  ין  של  הערכאה  הדיוניתד-המשפט  שלערעור  לפסק-משנדרש  בית

 ).  לתקנות סדר הדין האזרחי462 - ו415ראו תקנות (כל יריעת ההתדיינות בפניו 
' ארז  נ  1094/83ש  "ב  (3  -  ו2כי  ההחלטות  אליהן  מפנים  משיבים  ,  עוד  אוסיף

) 1(ד  לז"פ,  דרורי'  קוסוי  נ  911/82ש  "ב;  ל"הנעניין  אררט  ;  559)  4(ד  לז"פ,  הווארד

בהן  לא  הוכר  דבר  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  בשל  היותו  של  ערעור ,  )833

תים  אף  של יולע,  עוסקות  במקרים  בהם  היה  מדובר  באיחור  של  חודשים,  תלוי  ועומד

אין  מקרים  אלה  דומים  או  אף  קרובים .  אשר  לא  ניתן  לו  כל  הסבר  ממשי,  שנים

אשר  ניתן  לו ,  חדיםבו  המדובר  באיחור  של  ימים  א,  בנסיבותיהם  למקרה  שבפני

  היה  ידוע  היטב  על  כוונת 3-  ו2ומה  גם  שהערעור  הוגש  לאחר  שלמשיבים  ,  הסבר

כי  אותן  החלטות  ניתנו  עוד  בטרם  נתקבל ,  כן  יש  להוסיף.  המערערות  להגיש  ערעור

ואף  עובדה  זו  יש  לשקול  עת ,  המכיר  בזכות  הערעור  כזכות  יסוד,  השפיטה:  חוק  יסוד

 . יוםבאים לבחון את ישימותן כ
  גילוי  דעת –אני  סבור  כי  שילובם  של  שני  הטעמים  הנזכרים  ,  סופם  של  דברים)  ד(
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 –המשפט  -וקיומו  של  ערעור  תלוי  ועומד  בפני  בית,  מבעוד  מועד  על  כוונה  לערער

יוצרים  טעם ,  כוח  המבקשות  אשר  גרמה  לאיחור-לב  של  באי-בהצטרף  לטעות  בתום

הוועדה  המקומית  לתכנון   6402/96א  "וראו  בש(מיוחד  למתן  ארכה  במקרה  שבפני  

פי  שיטת  המשיבים -גם  על,  לכן).  209)  3(ד  נ"פ,  מיקשווילי'  ולבניה  ראשון  לציון  נ

 . ישנה עילה מספקת למתן ארכה במקרה זה, בדבר הצורך בטעם מיוחד
הנקוטה ,  המידה  המחמירה  פחות-פי  אמת-ישנה  עילה  למתן  ארכה  על,  ממילא

ף "כפר  הרי'  רוזן  נ  3780/98א  "השוו  בש(וטית  ביחס  למועד  שנקבע  בהחלטה  שיפ

לב  שעשו -בטעות  בתום,  אכן).  625)  3(ד  נב"פ,  כפר  שיתופי  להתיישבות  חקלאית

על  רקע  תקופת  ארכה  של ,  של  ימים  אחדים,  לב  לאורך  האיחור-בשים,  המערערות

יש  טעם  מספיק ,  ולנוכח  חשיבותה  של  זכות  הערעור  בזכות  יסוד,  חודשים  ארוכים

משה   1411/02א  "  רע-בכהן  -שטרסברג'  השופטת  ט'  כבוראו  החלטת  (כה  למתן  אר

 )). טרם פורסם (שרה שטרן' פרץ נ
הבקשה  למחיקת .  ידי  המערערות-כי  ניתנת  ארכה  כמבוקש  על,  התוצאה  היא

כוח -מוכחש  של  בא-נוכח  העובדה  שמחדל  בלתי,  עם  זאת.  הערעור  נדחית

תישא  מערערת  זו  בהוצאות  כל ,  פניולהתדיינות  שב,    הוא  שגרם  לאיחור2המערערת  

, לסכום  זה  יש  להוסיף  מס  ערך  מוסף  כחוק.  ח"  ש1,500  בסך  3-  ו2אחד  ממשיבים  

 ".וכן הפרשי הצמדה וריבית מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל

לטענת .    בקשה  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  ביום  אחד  נדונה6509/0025א  "בש  -ב

-מנת  להגישו  לבית-כוחם  לחתום  על  הערעור  על-כוון  באבבוקר  היום  בו  הת,  המבקשים

ערעור המשפט  המחוזי  במסגרת  אותו  -ידי  בית-דין  נוסף  שניתן  על-התקבל  פסק,  המשפט

כוח  המבקשת -היה  על  בא,  מאחר  שהשאלות  המשפטיות  והעובדתיות  כרוכות  זו  בזו.  עצמו

לה  בידו  להגיש  במועד ועקב  כך  לא  ע,  לכלול  בהודעת  הערעור  גם  את  נימוקי  הערעור  הנוסף

 : נפסק כי". מורחב"את הערעור ה

 : נראה לי כי דין הבקשה להידחות"
נדרש  טעם  מיוחד  להארכת ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528בהתאם  לתקנה  ,  כידוע

שכן  אילו  אכן .  הנימוק  המובא  בבקשה  אינו  בבחינת  טעם  כזה.  המועד  להגשת  ערעור

,   מדוע  לא  ניתן  היה  להגישה  כפי  שהיתהלא  ברור,  הוכנה  הודעת  הערעור  במועד

אם  בדרך  של  הגשת  ערעור ,  הדין  הנוסף  במועד  מאוחר  יותר-ולהתייחס  אל  פסק

ואם  בדרך  של  בקשה ,  )אולי  בצירוף  בקשה  לאיחוד  הדיון  בשני  הערעורים(נוסף  

אינני  סבורה  כי  מאן  דהוא  היה  דורש  מן  המבקשים  להתייחס .  לתיקון  הערעור

                                                           
 .551) 4(2000על - תק,בנק המזרחי' המועצה האיזורית מעלה יוסף נ 6509/00א "בש  25
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. ביום  האחרון  להגשת  הערעור,  לטענתם,    שהתקבל  על  ידםהדין-בערעורם  לפסק

אולם  ניתן  גם  ניתן  לדרוש  מבעל  דין  לעמוד  במועדים  הקבועים  בתקנות  להגשת 

אשר  איננו  תוצאה  של ,  דעת  מוטעה  על  פניו-בשיקול,  איפוא,  מדובר.  הערעור

ואינני  סבורה ,  נשלטות  ואפילו  לא  של  טעות  בדבר  חוק  או  עובדה-נסיבות  בלתי

 . ניתן לראות בו משום טעם מיוחדשש
על  האמור  עד  כה  ניתן  להוסיף  לחובת  המבקשים  גם  את  העובדה  שהבקשה  לא 

וכן  את  העובדה  שהתצהיר  התומך  בבקשה ,  מתייחסת  כלל  לשאלת  סיכויי  הערעור

ידי  עמיתו -כי  אם  על,  הדין  המעורב  אישית  באירוע  המתואר-ידי  עורך-לא  נערך  על

בעוד  חברו  המעורב  מסתפק ,  יר  מוסר  עדות  מכלי  שניכאשר  דווקא  המצה,  למשרד

אולם  מאחר ,  מצב  זה  מעורר  תהיות  רבות.  במעמד  של  אישור  חתימת  המצהיר

 " .אין צורך להרחיב את הדיבור לגביו, שקבעתי ממילא כי דין הבקשה להידחות

דין  חלקי -בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  על  פסקנדונה    4599/0126א  "בש  -ב

 : נפסק כי. המשפט המחוזי בחיפה-לטה של ביתוהח

ל  ובני "מוסא  ז'  המבקשים  הם  עזבון  המנוח  חאג.  אלה  העובדות  הצריכות  לעניין.  1"

המשפט  המחוזי  תביעה  לפיצויי -המבקשים  הגישו  בבית.  התלויים,  משפחת  המנוח

. א,  2המנוח  היה  מנהל  עבודה  במערערת  .  בעקבות  תאונה  בה  נהרג  המנוח,  נזיקין

בעת  ניסיון  להעביר  דוד  בטון ,  16.2.93ביום  .  מ"רי  חברה  לעבודות  הנדסיות  בעדו

נגע  המנוח  בשרשרת  שהיתה  מחוברת  לכבל ,  2באמצעות  מנוף  של  המערערת  

 . באותה עת נגעה זרוע המנוף בקווי מתח גבוה. המנוף
המשפט  המחוזי  היתה  מבוססת  על -תביעת  המבקשים  בבית.  המנוח  התחשמל  ומת

-ה"התשל,  לפי  חוק  הפיצויים  לנפגעי  תאונות  דרכים,  האחת.    חלופיותשתי  עילות

-בבית).  נוסח  חדש(פי  פקודת  הנזיקין  -והאחרת  על,  )חוק  הפיצויים:  להלן  (–  1975

המשפט  המחוזי  נתגלעה  מחלוקת  בין  הצדדים  בשאלה  האם  האירוע  הנזכר  הוא 

דין  חלקי -בפסק,  המשפט  המחוזי-בית.  במובן  חוק  הפיצויים"  תאונת  דרכים"

 26.11.97הדין  הוגש  ביום  -על  פסק.  השיב  לשאלה  זו  בשלילה,  4.5.97והחלטה  מיום  

 –המשפט  המחוזי  -ידי  שלושה  נתבעים  בהליך  בבית-על)  7006/97א  "ע(ערעור  

" הפניקס  בישראל"ו,  2המערערת  ,  )1הוא  המערער  (מפעיל  המנוף  ,  אדוארד  ברקן

 .  בביטוח מעבידים2 את המערערת אשר ביטחה, )3המערערת (מ "חברה לביטוח בע
היא  בשאלת ,  משפט  קמא-כפי  שהיה  גם  בבית,  נקודת  המחלוקת  המרכזית  בערעור

המשיבים  בערעור  הם  המבקשים .  ל"תחולתו  של  חוק  הפיצויים  על  האירוע  הנ

                                                           
 .812) 2(2001על -תק, אדוארד ברקן' ל נ"מוסא ז' עזבון המנוח חאג 4599/01א "בש  26
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ל  בביטוח "אשר  ביטחה  את  המנוף  הנ,  מ"אררט  חברה  לבטוח  בע;  בהליך  שבפני

מ  והמוסד "חברת  החשמל  לישראל  בע;  )אררט:  להלן(חובה  לפי  חוק  הפיצויים  

 . מ"לביטוח לאומי בע
כי  המנוח  נפטר  עקב  תאונת ,  המשפט  העליון  לקבוע-התבקש  בית,  בהודעת  הערעור

  ...וכי על יסוד זה יש לקבל את הערעור, דרכים
היא  למתן  ארכה  למועדים  הקבועים ,  על  שתי  חלופותיה,  הבקשה  שבפני)  א.  (6

המצדיק  העתרות "  טעם  מיוחד"  המבקשים  להצביע  על  על,  לפיכך.  בחיקוק

כי  בנטל  זה  עמדו ,  נראה  לי).    סיפא  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (לבקשתם  

המשפט  מהווה  טעם -שהליך  התלוי  ועומד  לפני  בית,  הלכה  פסוקה  היא'.  המבקשים

זרחי סדרי  הדין  הא  ,  זוסמן'י  ('מיוחד  להארכת  המועד  להגשת  הליך  אחר  באותו  עניין

טעמה  של 'כי  ,  בפסיקה  הוסבר.  892  )1995(,  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(

, המשפט  וטרם  נדון-שאם  ממילא  עניין  מסויים  תלוי  ועומד  לפני  בית,  ההלכה  הוא

שהרי ,  אשר  נסב  על  אותו  עניין  והוגש  באיחור,  אין  הצדקה  למנוע  הגשת  הליך  אחר

איליט   1186/85ש  "ב  ('  עינוי  דין  לצדדיםהמשפט  ולא-לא  נגרם  עיכוב  בעבודת  בית

 356/89ש  "ראו  גם  ב;  15)  2(ד  מ"  פ,מ"אלקו  חרושת  אלקטרומיכנית  בע'  מ  נ"עב

 ). 22) 4(ד מג" פ,בנק אוצר החייל' בריק נ
א "הוא  ע,  המשפט  תלוי  ועומד  הליך-בפני  בית.  דברים  אלה  יפים  למקרה  שבפני)  ב(

זו  אף .  גה  של  התאונה  כתאונת  דרכיםאשר  השאלה  היחידה  שבו  היא  סוו,  7006/97

הם  צד  להליך ,  ידי  המבקשים-כמו  גם  המשיבים  בערעור  אם  יוגש  על,  המבקשים,  זו

דיונית  או ,  העתרות  לבקשה  לא  תסב  כל  פגיעה,  בנסיבות  המקרה,  זאת  ועוד.  זה

לא  צפויה  השתהות  בדיונים .  לרבות  אררט,  למי  מן  הצדדים  לערעור,  מהותית

באשר  ערעור  מטעם  המבקשים  לא  יוסיף  דבר  לחזית ,  קשהכתוצאה  מהעתרות  לב

 . המשפט-המחלוקת או ליריעת הטיעונים אשר ממילא מונחים בפני בית
אשר ,  בהגשת  ערעור  מטעם  המבקשים  גם  לא  טמונה  הוספתם  של  צדדים  נוספים

, המשפט-כל  הצדדים  הרלוונטים  כבר  נמצאים  בפני  בית.  טרם  נעשו  צד  לערעור

שעניינו ,  בנסיבות  אלה  אין  בנמצא  גם  כל  שיקול  מוסדי.  7006/97א  "במסגרת  ע

 . אשר יכול לעמוד למבקשים לרועץ, המשפט-פגיעה בתקינות פעולתו של בית
גם  מן  הבחינה  המהותית  לא  טמונה  בהארכת  המועד  המבוקשת  כל  פגיעה )  ג(

  ...באררט
  :כי,  היא462משמעותה של תקנה 

מוגבל  לדיון  בערעורו  של  המערער  נגד משפט  של  ערעור  אינו  -כוחו  של  בית'

נפתחת ,  אלא  משהוגש  ערעור,  אותו  משיב  אשר  נגדו  מבקש  המערער  סעד
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ובגבולותיה ,  לכל  אורכה  ורוחבה  אותה  חזית  שהיתה  קיימת  בדרגה  הראשונה

המשפט  לפסוק  גם  לטובת  בעל  דין  שלא  ערער  ונגד  בעל  דין -מוסמך  בית

 ) 814' בעמ, ל" בספרו הנזוסמן ('.שנגדו לא ערערו
, המשפט  העליון  הסמכות-עולה  כי  בכל  מקרה  נתונה  לבית,  462נוכח  האמור  בתקנה  

  במידה  ותתקבל  הטענה  כי  התאונה  היתה –לפסוק  ,  7006/97א  "בגדריו  של  ע

פי  פוליסת  הביטוח  שהוציאה -  כי  אררט  חבה  בשיפוי  המבקשים  על–תאונת  דרכים  

שיכון '  ברזילי  נ  8495/00א  "  ע-ב  אוקון'  הרשם  בגם  החלטת  ,  לעניין  זה,  ראו(

לא  ניתן  לראות  כל  פגיעה ,  גם  על  רקע  זה).  721)  4(ד  נה"פ,  מ"ופיתוח  לישראל  בע

 . להגיש ערעור מטעמם, ולו בשלב זה של הדיון בערעור, באררט אם יותר למבקשים
כי  לא  ניתן  הסבר  ממשי  להשתהות  המבקשים  עד  עתה  בבקשתם ,  לא  נעלם  מעיני.  7

כי  אין  בעובדה  זו  כדי  לעמוד  בדרכם  של ,  נראה  לי,  עם  זאת.  להארכת  מועד

המשפט -בו  תלוי  ועומד  בפני  בית,  בנסיבות  עניין  זה.  המבקשים  במקרה  שבפני

ובו ,  הליך  בו  הועמדה  להכרעה  השאלה  החשובה  לעניינם  של  המבקשים  ושל  אררט

י  זה  של לא  ראיתי  מקום  לכך  שמחדל  דיונ,  נוטלים  חלק  כל  הצדדים  הנוגעים  לעניין

, כי  בנסיבות  המתוארות  לעיל,  אוסיף.  המבקשים  ישליך  על  גורל  זכותם  המהותית

אינני  סבור  גם  כי  השתהות  המבקשים  יצרה  לאררט ,  ל"  הנ462ונוכח  האמור  בתקנה  

המשפט  כי  התאונה -ידי  בית-ציפיה  לגיטימית  כלשהי  לכך  שגם  אם  ייקבע  על

פי  הפוליסה  בה -פוי  המבקשים  עללא  תחוייב  אררט  בש,  הנדונה  היא  בתאונת  דרכים

אין  לדעתי ,  או  בניהולו  התקין  של  ההליך,  בהעדר  פגיעה  כאמור  באררט.  נקשרה

כדי  להביא  לדחיית ,  מתן  הסבר  מצידם  להשתהות  זו-או  אי,  בהשתהות  המבקשים

 . הבקשה לארכה
שקלתי  האם  התוצאה ,  28.5.98מיום  גבאי  -אפעל'  הרשמת  אנוכח  החלטת  .  8

כונה  היא  להיעתר  לבקשה  להאריך  למבקשים  את  המועד  לערער  על האופרטיבית  הנ

דין -או  שמא  יהיה  נכון  להאריך  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  על  פסק,  החלטת  הרשמת

שבפני  הרשמת  לא  עמדה  בקשה  להארכת ,  בהתחשב  בעובדה.  משפט  קמא-בית

  כי נראה,  ונוכח  טיעוני  המבקשים  הנזכרים  לעיל,  )כפי  שצויין  בהחלטה  עצמה(מועד  

, משפט  קמא-דינו  של  בית-התוצאה  הנכונה  היא  מתן  ארכה  להגשת  ערעור  על  פסק

ולא  מתן  ארכה  לערער  על  החלטת  הרשמת  אשר  כלל  לא  נדרשה  לדון  בבקשה  למתן 

 . ארכה
, בנסיבות  העניין.  התוצאה  האופרטיבית  היא  כי  אני  נעתר  לבקשה  זו  של  המבקשים

 " .יום המצאת החלטה זוהודעת ערעור מטעמם תוגש בתוך שבעה ימים מ
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דין  בכתובת  אחרת  של  בעל -ידיעה  על  ההליך  ומסירת  כתב  בית-אי .ג
 הדין 

  מהווה  טעם ,שהמסירה  בוצעה  לכתובת  אחרת  מכתובתו  של  המבקש,  נעוץ  בכךהאיחור  

שמחקירת  המבקש  התברר  כי  הוא  מתגורר  בדיוק אולם  מקום  .  מיוחד  למתן  הארכת  מועד

לא ,  המבקש  לא  טען  דבר  בעניין  זה  וירה  באמצעות  הדבקהבאותה  כתובת  בה  בוצעה  המס

נותר ולא  ,  שהופרכה  הטענה  לפיה  המסירה  בוצעה  בכתובת  אחרתשכן  ברור  .  תינתן  ההארכה

 27.למבקש כל טענה בדבר טעם מיוחד להארכת המועד

הדין  בהליך  מגיע  לידיו -במצב  בו  בעל  דין  מיוצג  אינו  יודע  בפועל  את  תוצאת  ההליך  ופסק

שכן  לא  אחת  האיחור ,  למועד  להגשת  ערעור  עשוי  להיות  טעם  מיוחד  למתן  ארכהסמוך  

חלוף  הזמן  לאחר  שנודע ,  עם  זאת.  הידיעה  אינו  תולדה  של  מחדל  של  בעל  הדין-הנובע  מאי

מנת -על,  ועליו  לנקוט  בשקידה  סבירה  בפעולותיו,  הדין  רובץ  לפיתחו-לבעל  הדין  על  פסק

 . לזכות בארכה המבוקשת

  נדחתה  בקשה  למתן  אורכה  מן  הטעם  שחלף  זמן  מספיק  מיום  שנתגלה 2342/0428  א"  בש-ב

 :  עודד שחם, הרשם'כבכדברי . לבעל הדין על ההליך

אין .  7.3.04הבקשה  שבפני  הוגשה  ביום  .  בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור"

 5.1.04ובהתחשב  בכך  שביום  ,  4.1.04הדין  נשוא  הבקשה  ניתן  ביום  -כי  פסק,  חולק

המועד  האחרון  להגשת  ההליך ,  המשפט-תה  בתוקף  הודעה  על  עיצומים  בבתיהי

  ימים  מן 17הבקשה  שבפני  נגועה  באיחור  של  ,  היינו.  19.2.04הערעורי  חל  ביום  

 . משפט זה-המועד בו היה מקום להגיש הליך לבית
הדין  של -  על  פסק18.2.04רק  ביום  ,  הם  אפוטרופסיו,  נודע  להוריו,  לטענת  המבקש

. הדין-כוחם  על  פסק-שכן  רק  באותו  מועד  מסרו  להם  באי,  שפט  המחוזיהמ-בית

כוחם  הקודמת  של  הורי  המבקש  עולים  סימני  שאלה  ביחס -מתגובה  שהגישה  באת

והיא  כי ,  אצא  מן  ההנחה  הנוחה  ביותר  למבקש,  חרף  ספקות  אלה.  לגרסת  ההורים

, לבקשתו'  זעת  הגיע  לידי  אפוטרופסיו  המכתב  נספח  ,  18.2.04לכל  המאוחר  ביום  

 . הדין-נתקבל בידיו העתק של פסק
למתן ,  כנדרש,  האם  הוכח  בנסיבות  מקרה  זה  טעם  מיוחד,  במצב  זה  עולה  השאלה

מן  הבחינה ).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528ראו  תקנה  (ארכה  

כי  במצב  בו  בעל  דין  מיוצג  אינו  יודע  בפועל  את  תוצאת  ההליך ,  העקרונית  דומה

                                                           
 .944, 943) 4(2004של -תק, דגנית עין בר תעשיות מזון' ליבוביץ קלימונט נ 1243/04) ת"פ(א "בש  27
 .1034) 2(2004על -תק, 'מוופק אבו עיאש ואח' יאש נסלים אבו ע 2342/04א "בש  28
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ן  בהליך  מגיע  לידיו  סמוך  למועד  להגשת  ערעור  עשוי  להיות  טעם  מיוחד הדי-ופסק

הידיעה אינו תולדה של מחדל של בעל -שכן לא אחת האיחור הנובע מאי, למתן ארכה

ועליו ,  הדין  רובץ  לפיתחו-חלוף  הזמן  לאחר  שנודע  לבעל  הדין  על  פסק,  עם  זאת.  הדין

 . רכה המבוקשתמנת לזכות בא-על, לנקוט בשקידה סבירה בפעולותיו
על ,  לטענתם,    ימים  מן  המועד  בו  נודע  להורי  המבקש17בנסיבות  מקרה  זה  חלפו  

המדובר  בפרק  זמן .  ועד  להגשת  בקשת  הארכה,  הדין  נשוא  הבקשה  שבפני-פסק

כוחם -לא  נמסרו  פרטים  ברורים  אודות  המועד  בו  נשכרו  שירותיו  של  בא.  ניכר

. 18.2.04כי  הדבר  אירע  בתכוף  ליום  אך  עולה  מן  הנטען  ,  הנוכחי  של  הורי  המבקש

כי  בקשת  ארכה ,  וכי  ניתן  וצריך  היה  לצפות,  כי  המדובר  בפרק  זמן  לא  קצר,  נראה  לי

איחור "  ימים  17קשה  לראות  באיחור  של  ,  אכן.  תוגש  תוך  פרק  זמן  קצר  יותר

כוחם -לא  היה  דבר  שמנע  הגשת  בקשת  ארכה  מייד  לכשהתברר  לבא.  כנטען,  "מזערי

או  כי  המועד  האמור ,  בקש  והוריו  כי  הוחמץ  המועד  להגשת  הליךהנוכחי  של  המ

  ימים  אינה  עולה  בקנה  אחד  עם 17הגשת  בקשת  ארכה  בחלוף  פרק  זמן  של  .  קרוב

. המבקש  לעמוד  במועד  שנקבע  בדין  להגשת  ההליך,  הדחיפות  המצופה  מבעל  דין

ל כוחו  הקודמת  ש-הדברים  אמורים  ביתר  שאת  נוכח  העובדה  העולה  מתצהיר  באת

או ,  18.2.04ולפיה  לכל  המאוחר  נמסר  למבקש  ביום  ,  ועליה  אין  הוא  חולק,  המבקש

' ראו  נספח  ז  (22.2.04כי  המועד  האחרון  להגשת  הליך  ערעורי  יחול  ביום  ,  סמוך  לכך

 ".איני עושה צו להוצאות, בנסיבות העניין. הבקשה נדחית ).לבקשה שבפני

 תקלה משרדית  .ד
ניתן ,  "טעם  מיוחד"מענה  לדרישה  של  ,  וא  בנימוקי  המבקשדוחק  רב  ניתן  למצגם  כאשר  ב

כי  לא ,  יצירת  ציפיות  ממשיות  אצל  המשיבה-בהתחשב  בהם  ובעובדות  שהאיחור  קצר  ואי

מידת  האיחור כאשר    ,  כלומר29.מנת  להיעתר  לבקשת  האורכה-  על,תוטרד  בהליך  מסוג  זה

. ס  ראויים  להגנה  עליהםאין  המשיבים  מצביעים  על  פגיעה  בציפיה  או  באינטר  והיא  מזערית

 30.משפט-ולהאריך את המועד להגשת הליך לבית, יש להיעתר למבוקש, במצב זה

 :לעניין זה צויין כי. לעיתים תקלה משרדית יכולה אף להוות טעם מיוחד למתן ארכה, אכן

אינן  מונעות ,  ואפילו  רשלנותם,  דין  או  בעל  דין  שגרמה  לאיחור-טעות  של  עורך...  "

ובלבד  שבעל  דין  אינו  מסתפק  בבקשה  סתמית  אלא  מבאר ,  ת  מועדלחלוטין  הארכ

                                                           
 .173, 172) 4(2004מח -תק, מועצה מקומית עראבה' מוחמד סאלח כנאענה נ 10353/04) 'חי(א "בש  29
 .2606, 2605) 1(2004על -תק, 'ואח" כל הזמן"' נ' רפאל פריג 1207/04א "בש  30
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  31."בתצהירו כיצד קרתה התקלה

 :  נפסק כי.בקשה להארכת מועד לצורך הגשת ערעור שכנגד נדונה 2124/0332א "בש -ב

  הודע  למבקשת  על 30.12.02כי  ביום  ,  עולה  ממנה.  3.3.03הבקשה  הוגשה  ביום  "

כי  המועד  האחרון  להגשת  הערעור  שכנגד ,  צאיו.  ידי  המשיבים-הפקדת  ערבון  על

ברי  כי  המועד  בו  מתחיל ,  לעניין  זה.  29.1.03  ביום  –היינו  ,    ימים  אחרי  כן30היה  

מירוץ  המועדים  להגשת  ערעור  שכנגד  הוא  המועד  בו  הודע  למשיב  בערעור  על 

והטעם  לכך  הוא  למנוע  הגשת ,  או  על  מתן  פטור  מהפקדת  ערבון,  הפקדת  ערבון

מנת  להביא  את  ערעורו -נגד  בטרם  הוברר  כי  המערער  עשה  כל  הנדרש  עלערעור  שכ

, לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  ראו  זוסמן(לשמיעה  

עתידות  חברה '  צור  שפי  נ  8623/01א  "ראו  גם  ע;  842  )1995-ה"ירושלים  התשנ

  ).914דינים עליון סא , מ"לפיתוח ערד בע
הסיבה  לאיחור  בהגשת  הבקשה  נעוצה  בתקלה  משרדית  אצל ,  יפי  הבקשה  שבפנ-על

-עניינו  של  הערעור  שכנגד  הוא  גובה  הנזק  שהושת  בבית.  כוחה  של  המשיבה-באי

 . עניין בו עוסק גם הערעור העיקרי שהוגש בתיק זה, משפט קמא
פי  תקנה -על,  הארכתו  טעונה,  משכך.  המועד  להגשת  ערעור  שכנגד  קבוע  בחיקוק

המקרה  של ,  עם  זאת.  טעם  מיוחד,  1984-ד"התשמ,  דר  הדין  האזרחי  לתקנות  ס528

לפיה  קיומו  של  הליך  תלוי  ועומד ,  ערעור  שכנגד  נופל  במישרין  לגדריה  של  ההלכה

הדגש ,  בשל  כך.  משפט  מהווה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה-באותו  עניין  בפני  בית

עם  זה  אינו ואף  אם  ט,  בבקשה  מן  הסוג  שבפני  הוא  על  קיומו  של  טעם  סביר  לאיחור

לב  לקיומו  של  הליך  תלוי -הרי  שבשים,  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  כשלעצמו,  מהווה

 1308/99א  "ראו  בש(כלל  כדי  להצדיק  מתן  ארכה  -די  בו  בדרך,  המשפט-ועומד  בבית

דין -טעות  של  עורך'כי  ,  בהקשר  זה  נפסק).  856דינים  עליון  נו  ,  מוניס'  הודה  נ

ואולם  משהיא ,  כת  המועד  להגשת  ערעורכשלעצמה  אין  די  בה  כדי  להצדיק  האר

סיבה  סבירה 'יש  בה  משום  ,  מצטרפת  לעובדת  קיומו  של  הליך  אחר  תלוי  ועומד

  דינים  עליון ,גורה'  גורה  נ  7044/93א  "  ע-  בהרשמת  אפעל  גבאי'  כבדברי    (''לאיחור

 ). 464לז 
 לעניין  זה.  לעיתים  תקלה  משרדית  יכולה  אף  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  אכן

אינן ,  ואפילו  רשלנותם,  דין  או  בעל  דין  שגרמה  לאיחור-טעות  של  עורך...  'צויין  כי  

                                                           
א "ראו  גם  ע;  889'  מ  בע)1995,    עורך–לוין  '  ש,  יתמהדורה  שביע,  ירושלים  (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן  31

 .397) 2(ד נה" פ,ויסמן' מדינת ישראל נ 7910/00
 .299) 1(2003על -תק, ' אח4-עכסה כהן ו' מ נ"דולב חברה לביטוח בע 2124/03א "בש  32
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ובלבד  שבעל  דין  אינו  מסתפק  בבקשה  סתמית  אלא ,  מונעות  לחלוטין  הארכת  מועד

  מהדורה ,שליםירו  (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן  ('.מבאר  בתצהירו  כיצד  קרתה  התקלה

 ,ויסמן'  מדינת  ישראל  נ  7910/00א  "  גם  עראו;  889)  1995,  עורך  לוין'  ש,  שביעית

בו  ממילא  תלוי ,  הדברים  אמורים  מקל  וחומר  במקרה  כמו  זה  שבפני).  397)  2(ד  נה"פ

 . המשפט-ועומד הליך בפני בית
המצביע  על  קיומה  של  תקלה  משרדית  בתיוק ,  הוגש  תצהיר  מפורט,  במקרה  שבפני

 . גשת הערעור שכנגדאשר גרמה להחמצת המועד לה, ההודעה על הפקדת הערבון
כוח  המשיבים  לפיה  הסיבה  לעיכוב  בהגשת  הערעור -השערתו  האלטרנטיבית  של  בא

-דינו  של  בית-פי  פסק-רצונה  של  המבקשת  לשלם  את  החיוב  על-שכנגד  נעוצה  באי

ודי  להצביע  על  כך  שאין  כל  בקשה ,  אינה  משכנעת)    לתגובתו10סעיף  (משפט  קמא  

אינה  נוטה  לגרום  לעיכוב ,  כחודש,  איחורמידת  ה.  לעיכוב  ביצוע  מצד  המבקשת

כי  המשיבים ,  יש  לציין  עוד.  ומה  גם  שמועד  לדיון  טרם  נקבע,  משמעותי  בבירור  ההליך

וגם  מבחינה  זו ,  ידעו  על  כוונת  המבקשת  לפנות  בבקשה  זו  עוד  בסוף  חודש  פברואר

 . לא עולה מן החומר פגיעה במשיבים אשר יכולה להצדיק את דחיית הבקשה שבפני
וכי  הצו  הומצא ,    ניתן  צו  לסיכומים  בכתב  בתיק7.2.03מתברר  כי  ביום  ,  עם  זאת

עובדה  זו  היתה  אמורה  להתריע  בפני  המבקשת  על .  9.2.03כוח  המבקשת  ביום  -לבא

לעניין  זה  לא  מצאתי .  כך  שההליכים  המוקדמים  במסגרת  הערעור  הושלמו

נוצר  מצב ,  ומים  בכתבנוכח  מתן  הצו  בדבר  סיכ,  זאת  ועוד.  התייחסות  בבקשה  שבפני

, כוח  המשיבים  שקד  משך  פרק  זמן  של  שבועות  אחדים  על  הכנת  הסיכומים-בו  בא

לא  ניתן  לומר  כי ,  במצב  זה.  '03אשר  אמורים  להיות  מוגשים  עד  לסוף  חודש  מרץ  

הגם  שאין  בכך  כדי  לשלול  מניה  וביה  את .  המבקשת  פעלה  בשקידה  סבירה

די  להצדיק  חיובה  של  המבקשת יש  בכך  כ,  האפשרות  להעתר  לבקשת  הארכה

 . במסגרת בקשה זו, בהוצאות המשיבים
המשיבה  תשלים  את .  הערעור  שכנגד  יקובל.  כי  אני  נעתר  לבקשה,  התוצאה  היא

אחרי  כן  יובא  התיק  למחלקה  המשפטית  לצורך  הכנת  צו .  הליכי  הרישום  בהקדם

בסך המבקשת  תישא  בהוצאות  המשיבים  בהליך  זה  .  מתוקן  בדבר  סיכומים  בכתב

 ." מ כחוק וכן הפרשי ריבית"לסכום זה יש לצרף מע. ח" ש2,000

ערעור  על  החלטת  הרשם  שלא  ליתן  ארכה  לצורך  הגשת  בקשת   נדון  2426/0233א  "ע  -ב

 : נקבע כי. ידי המערערים-רשות ערעור על

ואולם ,  משפט  זה  במועד-שהגיעה  לבית,  המערערים  שלחו  בקשת  רשות  לערער"

                                                           
 .428) 1(2003על - תק,ניהול והשקעות. ל.ג.ב.י' מכללת איסט לונדון נ 2426/02א "ע  33
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בדיעבד .  בשל  העובדה  כי  לא  שולמה  אגרה  במועד,  הבקשה  הוחזרה  למערערים

משפט -כי  בשל  טעות  משרדית  לא  צורפה  לבקשה  המחאה  בגין  אגרת  בית,  התברר

 . כנדרש
ברם  בקשה ,  הפעם  כשהיא  כוללת  את  ההמחאה,  המבקשים  שלחו  שנית  את  בקשתם

המשפט  לאחר  חלוף  המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על  החלטת -זו  הגיעה  לבית

 1984-ד"התשמ,  כפי  שהוא  קבוע  בתקנות  סדר  הדין  האזרחי,  שפט  קמאהמ-בית

 "). התקנות: "להלן(
הרשם .  ידי  הרשם-הגישו  המערערים  בקשה  למתן  ארכה  שנידונה  על,  לאור  זאת

אותם  יש ,  קבע  שטעות  משרדית  אינה  נופלת  ברגיל  לגדר  של  טעמים  מיוחדים

. גשת  בקשת  רשות  ערעורלשם  הארכת  המועד  לה,    לתקנות528לפי  תקנה  ,  להראות

. הצד  הטועה  הוא  שנושא  בסיכון  לה,  קבע  הרשם,  לב-אף  שמדובר  בטעות  בתום

הדגיש  הרשם  את  הסתמכות  המשיבה  על  ההנחה  שבחלוף  המועד  להגשת ,  בנוסף

בשל  סיבות  אלה .  לא  תוטרד  היא  עוד  בהליכים  מצד  המערערים,  בקשת  רשות  ערעור

 . חלטתו זו נסוב הערעור שלפניעל ה. מצא הרשם לנכון לדחות את הבקשה
המערערים  טוענים  כי  שגה  הרשם  כאשר  קבע  שהמועד  אותו  יש  לראות  כמועד  בו 

המשפט  הוא  המועד  בו  התקבלה  הבקשה  המלווה -נתקבלה  הבקשה  במזכירות  בית

ללא (המועד  הקובע  הוא  זה  בו  נקלטה  הבקשה  לראשונה  ,  לדידם.  בהמחאה

  כי –  לחילופין  כך  נראה  –הם  מוסיפים  .  המשפט-בבית)  ההמחאה  לתשלום  האגרה

הם .    כשיקול  למתן  הארכה'במידה  הקלה  של  האיחור'היה  על  הרשם  להתחשב  

מדגישים  את  העוול  שיגרם  להם  במידה  שבקשת  רשות  הערעור  שלהם  לא  תשמע 

 ". גורמים פרוצדורליים גרידא"בשל 
טוענת  המשיבה  שהגשת  הבקשה  מסתיימת  בהשלמת  כל  הדרישות ,  בתגובתה

משום  כך  צדק  הרשם  בקובעו  את  המועד  בו  הוגשה .  המתבקשות  מעצם  הגשתה

כל ,  כך  לפי  המשיבה,  אם  תאומץ  שיטת  המערערים.  הבקשה  בשנית  כמועד  הקובע

שכן  קשה  להעלות  על  הדעת  מקרה  של  טעות  משרדית ,  טעות  תצדיק  מתן  ארכה

 . שנעשתה בזדון
מסקנה  כי  דין  הערעור לאחר  שעיינתי  בערעור  ובתגובת  המשיבה  עליו  הגעתי  ל

צדק  הרשם  בקובעו  שהבקשה  לא  הוגשה  כל  עוד  לא  מולאו  כל  הדרישות .  להידחות

מקובלת  עלי  גם  קביעתו  כי  בנסיבות  העניין .  פי  חוק  לשם  הגשתה-המתחייבות  על

 " .לא עומד לזכות המערערים כל טעם מיוחד שיצדיק מתן ארכה לפי התקנות
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רעור  עקב  טעות  משרדית  בגינה  הוגש  הערעור   הוחלט  על  מחיקת  ע7910/0034א  "ע  -ב

 : אוקון'  ב הרשם'כבנפסק מפי . באיחור של יום

עניין  של  מה  בכך  הלך  והסתבך  בעיקר  עקב  הטעות .  ברור  כי  טעות  גררה  טעות"

תחילה  צויין  מועד  לא  נכון  כמועד .  אליה  נוספו  מחדלים  נוספים,  הראשונית

  הפניה  פנימי  כאל  מועד  המצאת נעשתה  התייחסות  למועד,  לאחר  מכן.  ההמצאה

 . כך שהטעות לא התבררה, ובתוך כך אבד מכתב הלוואי, הדין-פסק
יכולה  היתה  להוביל ,  דין  שהומצא  בדואר-ביחס  לפסק,  לכאורה  שרשרת  הטעויות

שכן  לא  נלווה  לה  לטעות  יסוד  של  אשם  או ,  להכרה  בטעות  כטעות  אופרטיבית

. אינו  ידוע  ברגיל  לבעל  הדין  האחרדין  שמועד  המצאתו  -ומדובר  בפסק,  זלזול

מסקנת  ביניים  זו  נכונה  במיוחד  במקרה  זה  בו  טרחה  המערערת  להסביר  את  פשר 

 . המלמדת על התייחסות רצינית ועניינית לטעות, הטעות באריכות רבה
הם  הודיעו ,  זאת  ועוד.  במקרה  זה  טרח  המשיבים  לבדוק  את  מועד  ההמצאה,  ואולם

למערערת ,  באופן  מיוחד,  המשיבים  פנו.  ה  משובשלמערערת  כי  לוח  הזמנים  של

 : ואלה היו חילופי הדברים בקשר לכך. ובקשו לדעת אם בכוונתה להגיש ערעור
' ל  כי  טרם  נתקבלה  החלטה  וכי  החלטה  סופית  תתקבל  רק  ביום  ה"במענה  השיבה  הנ

כי  לפי ...  בתגובה  נאמר.  שהינו  לסברתה  היום  האחרון  להגשת  הערעור,  2.11.00

המשפט  המחוזי  המועד  האחרון  להגשת -ידינו  עם  מזכירות  בית-ה  שנערכה  עלבדיק

תגובת  המשיבים  לבקשה  להארכת   (1.11.00'  ידי  המדינה  הינו  יום  ד-הערעור  על

 ). תצהיר תמיכה בבקשה למחיקה של ינוד דוד זריבי'; סעיף ז, מועד
 .קו  בכךהם  לא  הסתפ.  לבחון  מהו  המועד  להגשת  הערעור,  אם  כן,  המשיבים  טרחו

דבר  המלמד  על ,  הם  בקשו  לדעת  על  הלוך  דעתה  של  המערערת  מבעוד  מועד

לרגע "המערערת  בחרה  לדחות  את  התשובה  עד  .  החשיבות  שהם  ייחסו  לעניין

היה  הערעור ,  לו  טרחה  המשיבה  להודיע  כי  בדעתה  להגיש  ערעור".  האחרון

 '  נInterlego A/S  3424/94  א"בש(אף  באיחור  נוכח  הודעתה  ,  מתקבל  ללא  קושי

Exim Lines  Bros  היא  גם  לא  שמה  ליבה .  אך  המערערת  לא  נהגה  כך)  ל"הנ

על  כך  אומרת .  כוח  המשיבים  בדבר  לוח  הזמנים  להגשת  הערעור-להערת  בא

 : המשיבה
הדובר  לא  הבהיר  כי  הוא  נסמך  על  אישור  מסירה  המתייחס  למועד  המסירה 

 ). 3' מע, תגובת המערערת לבקשת המחיקה(בפרקליטות המחוז 
המשיבים  סמכו  על  חלוף .  במצב  דברים  זה  יד  האינטרס  של  המשיבים  על  העליונה

                                                           
 .146) 1(2001על - תק,' אח4-לאה ויסמן ו' מדינת ישראל נ 7910/00א "ע  34
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הם  אף  טרחו  והפנו  את .  הם  פנו  אל  המערערת.  הם  יחסו  לכך  חשיבות.  המועד

אין  על  המשיבים  נטל  לבדוק  עבור  המערערת  את  הטעון .  ליבה  למועד  הקובע-שימת

. שרד  המשיבים  נהג  כראויהמתמחה  ממ.  כן  הם  נשאלים  על  כך-אם-אלא,  בדיקה

. הוא  ציין  כי  המועד  הוא  אחר.  כאשר  נודע  לו  על  הטעות  הוא  לא  עבר  עליה  בשתיקה

לו  נשאל  המתמחה  מהו  מקור  המידע  שיש  לו .  היה  על  המערערת  לבדוק  את  הדברים

יכול  היה  להניח  שהמערערת  תבחן  את  הדברים  או ,  אם  לא  נשאל.  היה  עליו  להשיב

לא  ניתן  לסטות  מן  ההלכה ,  במצב  דברים  זה.  קשר  לכךתיטול  על  עצמה  סיכון  ב

הרשמת '  כבידי  -על,  603)  2(95על  -תק,  ננס'  פלורו  נ  3763/95א  "  ע-שנקבעה  ב

קצר  בתקשורת  בין  זרועותיה  השונות  של  הפרקליטות  ורשלנות 'לפיה  ,  אפעל  גבאי

באותו  מקרה  נמצא  שהמשיבים .    אינם  בבחינת  טעם  מיוחד'בהכנת  הודעת  הערעור

יחד  עם  זאת  הודגש .  כן  ניתנה  הארכה-ועל,  דעו  כי  בדעת  המערערת  להגיש  ערעורי

מנת  שטעותה  תוכר  כטעם -על,  כי  על  המערערת  לעמוד  במבחן  הערנות  הבסיסי

 : הרשמת אפעל גבאי' כבאומרת . מיוחד
אשר  נדרשה ,  בנסיבות  אלה  שומה  היה  על  הפרקליטה  בפרקליטות  המדינה'

החסר  ולברר  מה  היחס  בין  שני  התאריכים להשלים  את  ,  להכנת  הערעור

היה  מתברר  על ,  לו  נעשה  בירור  שכזה...  המופיעים  על  גבי  העותק  שבידיה  

הדין -העובדה  שפסק.  הדין-אתר  כי  נציג  הפרקליטות  נכח  בעת  שימוע  פסק

של  פרקליטות  המחוז  היתה  צריכה  אך  להגביר "  נתקבל"אינו  נושא  חותמת  

סיכומה  של ...  הבירור  העובדתי  האמור  את  ערנותה  של  הפרקליטה  לצורך  

הדין  על  פניו  לא  סיפק  את  הנתונים  הרלבנטיים  לצורך  חישוב -פסק,  נקודה  זו

  היתה 3.5.95ההחלטה  להסתמך  דווקא  על  התאריך  .  המועד  להגשת  הערעור

הדין -שכן  אליבא  דכולי  עלמא  אין  כל  קשר  בין  תאריך  שימוע  פסק,  רשלנית

חותמת  כזו  ניתן .  ת  ההעתק  מתאים  למקורלבין  הטבעת  החותמת  בדבר  היו

  '.להטביע בכל עת
נוכח  המצאתו ,  הדין  למועד  המצאתו-בהעדר  בסיס  בפסק:  הוא  הדין  במקרה  זה

בדואר  היה  על  המערערת  לבחון  את  מועד  ההמצאה  ולא  להסתפק  במועד  ההפניה 

. הדין-שכן  ייתכן  פער  בין  מועד  זה  לבין  מועד  המצאת  פסק,  של  פרקליט  המחוז

והטענה  כי  רישומי  הפרקליטות ,  ישה  זו  התעצמה  לאחר  הערתו  של  המתמחהדר

הדין  לא  היה -אינה  טענה  נוכח  העובדה  כי  מכתב  הלוואי  שצורף  לפסק,  ארעו  אחרת

 . בפני הפרקליטה המטפלת
. לעניין  זה  לא  יכולה  המערערת  להיוושע  גם  מהעובדה  כי  מדובר  באיחור  בן  יום

עלול  להוביל  למדרון  חלקלק  בנוגע  לשמירת ,  חורקביעת  עיקרון  שחיקה  לפי  ימי  אי
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מנהל  מס  שבח  מקרקעין   1196/00א  "  בש-  בהרשם  זולטי'  כבעמד  על  כך  .  המועדים

 :  הוא אומר שם,1629) 2(2000על -תק, מ"ש בע.ח.ב.א' נ
להארכתו "  טעם  מיוחד"הואיל  והמועד  להגשת  ערעור  קבוע  בדין  נדרש  '

כבר  נקבע  לא ).  1984-ד"התשמ,    האזרחי  לתקנות  סדר  הדין528תקנה  :  וראו(

ש "ב:  וראו(כי  טעות  במניין  הימים  אינה  מקימה  טעם  מיוחד  מעין  זה  ,  פעם

המבקש  הצביע ,  אכן  ...  9)  4(ד  מ"פ,  סוריה  אבו  עטא'  ל  בשארה  נ'סח  587/86

אין  ספק ...  המשפט  מהלכה  זו-למקרים  בהם  סטה  בית)  ספורות(על  דוגמאות  

שאינה ,  אחד  ובפרט  בנסיבות  של  טעות  חישוביתשהעיסוק  באיחור  של  יום  

מטעם  זה  גם  נכתבות .  מעורר  קושי,  לב  או  רשלנות-מצביעה  על  חוסר  תום

אולם  לא  מצאתי  מקום  לסטות  מן .  ההחלטות  בעניין  זה  באריכות  יחסית

" טעם  מיוחד"מה  גם  שהכרה  בטעות  חישובית  כ.  הפסיקה  העכשווית  בנושא

ית  של  מכלול  המועדים  ולשחיקת אוטומט-עלולה  להביא  להארכה  מעט

  '.הכללים הנוגעים לעניין זה
לרבות  הטיעון  של ,  גם  יתר  טעמי  המערערת  אינם  מצדיקים  סטיה  מדברים  אלה

מנת  לא  להאריך -על(טיעון  אשר  אינו  עומד  על  רגליו  שלו  ,  הלכה  חשובה  או  קשה

די  להפנות  להחלטות ,  עוד  יותר  מהאריכות  היחסית  המאפיינת  החלטות  אלה

א "בש;  80דינים  עליון  נו  ,  יורשי  המנוח  זוהיר'  קהתי  נ  3112/99א  "בש:  הבאות

רלה   7716/97א  "בש;  1019)  3(99על  -תק,  המכרז  של  המדינה'  מוזס  נ  8024/98

המערערת  היא  זו ).  579דינים  עליון  נג  ,  דין-  עורך–ברוך  ליברמן  '  ויינשטיין  נ

ולוודא  מהו  הלוח  הזמנים ,  דלקבל  החלטות  במוע,  שהיתה  צריכה  לעמוד  על  המשמר

 . אם אכן מדובר היה בהחלטה חשובה מבחינתה, המחייב
פי -הרי  על,  לב-שחרף  הקושי  בדחיית  בקשה  שמקורה  בטעות  בתום,  התוצאה  היא

הדחיה  מבוססת  על  העובדה .  דין  הבקשה  למתן  ארכה  להידחות,  הפסיקה  הקיימת

 .ו  את  המערערת  אודותיושמשיבים  בחנו  מהו  המועד  האחרון  להגשת  הערעור  ויידע

 ".הערעור נמחק.אך הסיכון פועל נגדה, )לב-בתום(המערערת נטלה סיכון 

בקשה  מטעם  המשיבים  בערעור  למחיקת  הערעור  מחמת  איחור נדונה    804/9835א  "ע  -ב

 : נפסק כי. ולחלופין לדחייתו מחמת איחור בהפקדת ערבון, בהגשתו

-פסק,  פי  טענת  המערערת-על.  8.12.97הדין  נשוא  הערעור  ניתן  ביום  -פסק.  1"

המועד ,  היא  המבקשת  שבפני,  לטענת  המשיבה.  21.12.97הדין  הומצא  לה  ביום  

ומכאן  שהערעור  הערעור  אשר  הוגש  ביום ,  4.2.98האחרון  להגשת  הערעור  חל  ביום  

                                                           
 .196) 3(2000על - תק,חיים רוזוב' מ נ"סבריולון בע 804/98א "ע  35
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כי  דין ,  טוענת  המשיבה.  כן  יש  להורות  על  דחייתו-ועל,    הוגש  באיחור5.2.98

הודעה  על  חובתה ,  לטענתה.  מת  איחור  בהפקדת  ערבוןהערעור  להידחות  אף  מח

וכי  למרות ,  12.2.98להפקיד  ערבון  בתוך  שלושים  יום  הומצאה  למשיבה  כבר  ביום  

למעלה  משנה  ושבעה ,  דהיינו,  28.10.99המערערת  הפקידה  הערבון  אך  ביום  ,  זאת

הניחה  המשיבה  כי ,  נטען,  בנסיבות  אלה.  חודשים  לאחר  חלוף  המועד  להפקדתו

 . ערערת זנחה את הערעורהמ
לעניין  איחור  בהגשת  הערעור .  לטענת  המערערת  אין  מקום  לקבלת  הבקשה.  2

-ונבע  בשל  ספירת  ימים  מוטעית  מצד  בא,  כי  האיחור  הוא  בן  יום  אחד  בלבד,  נטען

דחיית  ערעור  עקב  כך  מוצדקת  רק  במקרים  בהם  למבקש ,  לטענתה.  כוח  המערערת

כי  דחיית ,  עוד  נטען.  ם  שבסדרי  דין  בלבדהדחיה  נימוקים  מהותיים  ולא  טעמי

ובמיוחד  כאשר  האיחור  הוא  בן  יום  אחד ,  הערעור  בשל  טעמים  בסדרי  דין  בלבד

לעניין  האיחור  בהפקדת  הערבון .  עלולה  לגרום  לתוצאה  שקשה  להשלים  עמה,  בלבד

כוח -לב  של  בא-הפקדת  הערבון  נבעה  מטעות  בתום-כי  אי,  טוענת  המערערת

למרות  שפנה ,  כוחה-לטענת  בא.  י  המערערת  הפקידה  הערבוןהמערערת  אשר  סבר  כ

, מנת  לברר  את  גורל  הערעור-על,  משפט  זה-למזכירות  בית,  טלפונית,  מספר  פעמים

  קבל  הודעה 20.10.99ביום  ,  לטענתו.  לא  נמסר  לו  כי  לא  הופקד  ערבון  בערעור

בתוך ועל  חובה  להפקידו  ,  המשפט  בדבר  היעדר  ערבון  בתיק-דחופה  ממזכירות  בית

כי ,  לפיכך  נטען.  פעל  מייד  להפקדת  הערבון,  בעקבות  קבלת  הודעה  זו.  שבעה  ימים

 . המערערת לא עשתה כל מעשה של זניחה או רשלנות מכוונת
, כי  דין  הבקשה  להתקבל,  לאחר  שעיינתי  בטענות  הצדדים  ובחומר  שבפני  סבורני.  3

יא  אינה  חולקת ה,  כעולה  מתגובת  המערערת.  ודין  הערעור  להימחק  ואף  להידחות

, ובלא  שמונחת  בפני  בקשה  להארכת  המועד,  לפיכך.  על  כך  שהערעור  הוגש  באיחור

אנגל  חברה  לקבלנות  כללית   513/95א  "רע:  ראו(דין  הערעור  להימחק  אך  מטעם  זה  

 ). 89) 5(ד מט"פ, מ"בויום מהנדסים בע' מ נ"בע
גרת כי  אף  אם  אראה  בטענותיה  של  המערערת  במס,  למעלה  מהנדרש  אוסיף

הרי  שלא  היה  מקום  להיענות  לה  וליתן ,  כבקשה  להארכת  המועד,  תגובתה  לבקשה

 . את האורכה המבוקשת
מנת -ומשכך  נדרשים  טעמים  מיוחדים  על,  המועד  להגשת  ערעור  נקבע  בחיקוק

)). התקנות:  להלן  (1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (להאריכו  

אינה  מפחיתה  מן  הצורך ,  איחור  בן  יום  אחד  בלבדכי  העובדה  שמדובר  ב,  כבר  נפסק

' מ  נ"אנגל  חברה  לקבלנות  כללית  בע  3086/95א  "בש:  ראו(במתן  טעמים  מיוחדים  

אררט  חברה '  שמואל  רם  נ  8192/98א  "רע;  89)  5(ד  מט"פ,  מ"בויום  מהנדסים  בע
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טענת  המערערת  כי  המדובר  באיחור ,  לפיכך).  21)  2(99על  -תק,  'מ  ואח"לביטוח  בע

כוח -עוד  טען  בא.  כדי  להצדיק  את  מתן  האורכה,  אין  בה  בלבד,  ן  יום  אחד  בלבדב

 . כי האיחור נבע בשל ספירת ימים מוטעית על ידו, המערערת
הקפדה -ואשר  לכל  היותר  מצביעה  על  אי,  שלא  הוסבר  פישרה,  אף  טענה  זו,  ואולם

עיל אינה  יכולה  להו,  ייחוס  חשיבות  מספקת  למועדים  הקבועים  בדין-ועל  אי

טעות  משרדית  אינה  מהווה  טעם  מיוחד ,  כי  ככלל,  שכן  אף  בכך  נפסק,  למערערת

הוועדה  המקומית '  מרדכי  נתנזון  נ  7378/98א  "בש(להארכת  המועד  להגשת  ערעור  

 ). 856) 1(ד נג"פ, 'לתכנון ובניה חולון ואח
הפקדת  הערבון  בערעור  משך -לא  מצאתי  בטענות  המערערת  הסבר  לאי.  זאת  ועוד

, כי  בפניותה  למזכירות  לא  נמסר  לה  כי  לא  הופקד  ערבון  בתיק,  טענתה.  ה  רבזמן  כ

אין  המערערת  יכולה  להעביר  לפתחה  של  המזכירות  את .  אינה  יכולה  להועיל

לא  כל  שכן  כשהמערערת  אף  לא  טוענת ,  המשפט-מחדלה  שלה  בקיום  צווי  בית

א קובלת  המערערת  על  של,  למעשה.  שהמזכירות  מסרה  לה  שהערבון  הופקד

. טענה  זו  מן  הראוי  שלא  היתה  נטענת,  אכן.  לה  קודם  לכן  על  מחדלה"  הוזכר"

לא  מצאתי .  לקיים  את  חובת  הפקדת  הערבון,  ושלה  בלבד,  אחריותה  של  המערערת

המערערת ,  ומכל  מקום,  כל  הסבר  לסברתה  של  המערערת  כי  הערבון  הופקד  על  ידה

ותה  מלעשות  כן  אך והימנע,  יכלה  לברר  בקלות  יתרה  כי  חובתה  זו  לא  קוימה

אף  לו  היה  מקום  להארכת  המועד  להגשת ,  בנסיבות  אלה.  מצביעה  על  הזנחה

 . הפקדת ערבון במועד-היה מקום לדחותו מפאת אי, הערעור
טרחה -המערערת  תשא  בשכר.  אני  מורה  על  מחיקת  הערעור,  לאור  האמור  לעיל

 " .ח" ש1,500דינו של המשיב בבקשה זו בסכום של -עורך

  נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  שנסמכה  על  תקלה  משרדית  בכך 681/0036א  "בש  -ב

 : נפסק כי. שהמחשבים נגנבו

המשפט  המחוזי -דינו  של  בית-בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק"

לפיו  נדחתה  עתירת  המבקשת  להצהיר  כי  משכנתה  שנרשמה  על ,  9.12.99מיום  

ת  המבקשת  בטלה  כלפיה  וכי   בבעלו3703  בגוש  278מקרקעין  הידועים  כחלקה  

 . המשיבה אינה רשאית לאכוף אותה
כוח -בבקשה  שבפני  נטען  כי  בשל  גניבת  מערכת  המחשבים  ממשרדו  של  בא

חלו  שיבושים  בפעולת  המחשב  והמועד  האחרון  להגשת ,  13.11.99המבקשת  ביום  

  ...הדין נמחק מהיומן הממוחשב-הערעור על פסק
                                                           

 .65) 3(2000על - תק,)1987(ש נועם חברת בניה .ב' פורטונה פריש נ 681/00א "בש  36
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עולות  מערכת  המחשבים  כדי  להצדיק  את אין  בשיבושים  שחלו  בפ,  במקרה  זה

כוח  המבקשת -גניבת  מערכת  המחשבים  ממשרדו  של  בא.  האיחור  בהגשת  הערעור

המשפט -דינו  של  בית-אירעו  עוד  בטרם  ניתן  פסק,  והשיבושים  שחלו  בעקבותיה

כוח  המבקש  ער  לכך  שתקלות  במחשב  עלולות -ומשהיה  בא,  בנסיבות  אלו.  קמא

יומנו  הממוחשב  ובכלל  זה  המועד  האחרון  להגשת לגרום  כך  שיימחקו  נתונים  מ

 . היה עליו להיערך לכך ולדאוג לגיבוי ידני או לסדור אחר, הערעור
כוח  המבקשת  והיעדרותו  מספר  ימים  ממשרדו  בשל -כך  גם  הצפת  משרדו  של  בא

שכן  לכל  היותר  היה  בהם ,  אין  בהם  כדי  להוות  טעם  מיוחד  להארכת  המועד,  מחלתו

ח  המבקש  מלטפל  בהכנת  ערעור  במשך  ימים  ספורים  מסך  כל כו-כדי  למנוע  מבא

  ".אני דוחה את הבקשה, כן-על-אשר .התקופה שעמדה לרשותו

הרשמת '    כבבקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  החלטתנדונה    1801/0037א  "בש  -ב

  הבקשה  נסמכה .בה  נדחתה  בקשת  המבקש  לפטור  מערבון,  17.1.00  מיום  מאק  קלמנוביץ

 : נפסק כי. שרדית שעקב כך נשמטה ההמחאה מן הערעורעל תקלה מ

ערעורו  הוגש  ביום .  25.1.00לטענת  המבקש  הומצאה  לו  ההחלטה  האמורה  ביום  .  1"

אך  עקב  טעות  משרדית  נשמטה  ממנו  המחאה ,  בתוך  המועד  הנתון  לערעור,  7.2.00

 הבקשה.  משום  כך  הוא  מבקש  הארכת  מועד.  ולפיכך  הושב  לו  ערעורו.  עבור  אגרה

לפיו ,  16.2.00אינה  נתמכת  בתצהיר  ומצורף  לה  מכתבו  של  המזכיר  הראשי  מיום  

 . מוחזרת למבקש הודעת הערעור הואיל והמועד להגשתה חלף
הטענות  העובדתיות  הנטענות  בה  אינן ,  לטענתן.    מתנגדים  לבקשה3-5המשיבים  .  2

  רק   המתייחס–ואף  אינן  מגובות  במכתבו  של  המזכיר  הראשי  ,  נתמכות  בתצהיר

טעם "עוד  טוענות  המשיבות  כי  טעות  משרדית  אינה  .  לאיחור  בהגשת  הערעור

וכי  ממילא  הערעור ,    מה  גם  שטענה  זו  לא  פורטה  ולא  נתמכה  בתצהיר–"  מיוחד

 . שאת הגשתו מבקש המבקש לאפשר הוא חסר תוחלת
הארכה  כאמור .  המבוקש  הוא  הארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק.  דין  הבקשה  להידחות.  3

). 1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  :  וראו"  (טעם  מיוחד"טעונה  

 2058/99א  "בש:  לעניין  זה,  וראו(טיעוני  המבקש  כאן  אינם  נתמכים  בתצהיר  

 2666/00א  "בש;  )לא  פורסם  (10857חברת  גוש  '  הליכוד  תנועה  ליברלית  לאומית  נ

גם  במכתבו  של  המזכיר הם  אינם  נתמכים  )).  לא  פורסם  (מ"קופיטק  בע'  אלי  זיני  נ

, ובהיעדר  תצהיר  לסתור,  על  סמך  המכתב  האמור,  אין  לי  אלא  לקבוע,  לפיכך.  הראשי

  שאף  הוא –  ולו  באיחור  קל  –)  בלי  קשר  לשאלת  האגרה(כי  הערעור  הוגש  באיחור  

                                                           
 .2021) 2(2000על - תק,' אח4- סאלח ו-אחסאן אבו' סאלח נ-בסאם אבו 1801/00א "בש  37
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סדרי ,  זוסמן'    י;375)  1(ד  לה"פ,  מטא'  מועלם  נ  769/79א  "ע:  וראו(טעון  טעם  מיוחד  

טעם  כאמור ).  897'    עמ)  לוין'ר  ש"בעריכת  ד,  1995,  ורה  שביעיתמהד  (הדין  האזרחי

אינה  מהווה  טעם )  שאף  היא  לא  נטענה  בתצהיר"  (טעות  משרדית.  "לא  הובא  בפני

, 411)  1(ד  מ"פ,  אי-שלמה  גב'  אי  נ-יעקב  גב  95/86ש  "  ב-ב:  לדוגמה,  וראו(כאמור  

משום  כך  דין .  )577)  1(ד  מ"פ,  'ישמח  ואח'  סוקול  נ  398/84א  "  ע,83/86ש  "ב

כי  ממילא  דומה  כי  סיכויי  הערעור  היו ,  למעלה  מן  הצורך  יוער.  הבקשה  להידחות

מה .  קלמנוביץ-הרשמת  מאק'  כב  נוכח  האמור  בהחלטתה  של  –קלושים  מלכתחילה  

) בבד  עם  הגשת  הבקשה  שבפני-בד(ידי  המבקש  -גם  שעצם  הפקדת  הערבון  על

 ."חית איפואהבקשה נד .פוגמת לכאורה בטענותיו לעניין זה

בקשה  למחיקת  ערעור  מחמת  הגשתו  באיחור  ובקשה  להארכת   נדונה  8740/9938א  "ע  -ב

. הדין-הבקשה  נסמכה  על  טעות  עקב  חילופי  מזכירות  במשרד  עורכי.  מועד  להגשת  ערעור

 : נפסק כי

דיון  שהומצא  למערערים  ביום -בהתייחס  לפסק,  9.12.99הערעור  הוגש  ביום  .  1"

על  עובדה  זו  אין .  ספר  ימים  לאחר  שחלף  המועד  להגשתו  מ–היינו  .  22.10.99

הגישו  המשיבים  בקשה ,  21.12.99ביום  ,  סמוך  לאחר  הגשת  הערעור.  מחלוקת

הללו  הגישו .  נתבקשה  תגובת  המערערים.  למחיקת  הערעור  הואיל  והוגש  באיחור

 ). 274/00א "בש(בקשה להארכת מועד להגשת הערעור 
י  עקב  חילופי  מזכירות  ושיבושי  עבודה  במשרדו כ,  בבקשתם  טוענים  המערערים.  2

, הדין  ולא  צויין  מועד  קבלתו-על  פסק"  נתקבל"כוחם  לא  הוחתמה  חותמת  -של  בא

כי  קודם  להגשת  הודעת ,  עוד  הם  טוענים.  כוחם  לא  היה  ער  לחלוף  המועד-כך  שבא

. ואף  מהלך  זה  גרם  לעיכוב,    לעיונו–  2'  הערעור  הועברה  טיוטה  שלו  למערער  מס

כי  האיחור  הוא  בימים  ספורים  וכי  הערעור  מעורר  סוגיות  רבות ,  כן  נטען-כמו

 . חשיבות
כי  המערערים  לא  עוררו ,  ראשית  הם  מציינים,  המשיבים  מתנגדים  לבקשה.  3

. ביוזמתם  את  עניין  האיחור  ועשו  כן  רק  לאחר  שנתבקשה  מחיקת  ערעורם  עקב  זאת

  שהבלגה  עליו  טעונה  טעם הוא  איחור,  אפילו  של  יום  אחד,  כי  איחור,  עוד  נטען

בהתייחס  לטענת  התקלה .  והתייעצות  עם  לקוח  אינה  מקימה  טעם  מעין  זה,  מיוחד

ודאי  לא  כשלא  פורטה  כדבעי ,  כי  זו  אינה  מהווה  טעם  מיוחד,  המשרדית  נטען

כי ,  כי  הערעור  הוא  רב  חשיבות  וטוענים,  המשיבים  כופרים  גם  בטענה.  וכנדרש

המשפט -כי  בית,  רורה  ומבוססת  וכי  אין  להניחהמשפט  המחוזי  היא  ב-פסיקת  בית

                                                           
 .1208) 2(2000על -תק, מ"כל אלערב בע' נ'  אח2-מ ו"אלסינארה בע 8740/99א "ע  38
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 . העליון יתערב בקביעות העובדתיות עליהן היא מבוססת
המועד  להגשת  ערעור .  דין  הבקשה  להארכת  מועד  להידחות  ודין  הערעור  להימחק.  4

וככזה ")  התקנות  ("1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי384קבוע  בתקנה  

העובדה  שהאיחור  כאן  אינו  ניכר ).    לתקנות528נה  תק(טעונה  הארכתו  טעם  מיוחד  

, מהדורה  שביעית  (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י(מעין  זה  "  טעם  מיוחד"אינה  מהווה  

ש "ב;  375)  1(ד  לה"פ,  מטא'  מועלם  נ  769/79א  "ע;  897)  1995,  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד

' מ  נ"קה  בעבנק  צפון  אמרי  1038/35ש  "ב;  232)  2(ד  לה"פ,  נאור'  נאור  נ  359/80

גם  טענת  התקלה  המשרדית ).  57)  1(ד  מ"פ,  מ"גלבוע  חברה  לבניין  ועבודות  עפר  בע

ש "ב;  5)  1(ד  מ"  פ,ישמח'  סוקול  נ  83/86ש  "ב(הנטענת  אינה  עולה  כדי  טעם  כאמור  

גם  טענת  העניין  המיוחד  בערעור  אינה  יכולה ).  411)  1(ד  מ"פ,  גבאי'  גבאי  נ  95/86

הדין  נשוא -אין  אני  מוצא  בפסק,  ם  שעל  פני  הדברים  מה  ג–להושיע  את  המערערים  

המשפט  המחוזי -בית.  הערעור  את  החשיבות  העקרונית  שמייחסים  לו  המערערים

  ומכאן –קבע  כי  בפרסום  מסויים  אין  משום  הוצאת  לשון  הרע  על  המערערים  

אינה  מתעוררת )  פרסום  מטעה  כלשון  הרע(שהסוגיה  שהם  מעוררים  בבקשתם  

אלה  אם  הפרסום  האמור  מהווה  הוצאת  לשון  הרע  אם  לאו והערעור  מוגבל  לש

) 4(ד מח"פ, ארגון סוכני ובעלי תחנות דלק' מדינת ישראל נ 5778/94א "בש: והשוו(

872 .( 
הערעור  נמחק  מחמת  הגשתו .  הבקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  נדחית  איפוא

 ".ח" ש2,000המערערים יישאו בהוצאות המשיבים בסך . באיחור

  שנסמכה  על  תקלה בקשה  למתן  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  נדונה  565/0239א  "בש  -ב

 : נפסק כי. הדין-משרדית בקבלת פסק

המשפט  המחוזי  בחיפה  ביום -ידי  בית-הדין  נשוא  הבקשה  שבפני  ניתן  על-פסק"

  הורה 9.1.02ביום  ).  8843/01א  "ע(הדין  -המבקשים  הגישו  ערעור  על  פסק.  30.8.01

נוכח  קביעתו ,  זאת.  בשל  איחור  בהגשתו,  ל"חיקת  הערעור  הנעל  מהרשם  אוקון  '  כב

  ...17.9.01כוחם של המבקשים עוד ביום -הדין התקבל במשרד בא-כי פסק
כוחם  של  המבקשים  טעו  בכל -באי.  אבחן  תחילה  את  טיב  הטעות  בה  מדובר.  4

. המדובר  בטעות  בעניין  שבעובדה.  הנוגע  לתחילת  מירוץ  המועדים  להגשת  ערעור

כוח  המבקשים  בדק  במשרדו  את  המועד  בו -בא.  ת  קרות  הטעות  אינן  שכיחותנסיבו

שנערכה  על  רקע  היעדרה  של  חותמת ,  תוצאות  בדיקה  זו.  הדין-הומצא  פסק

הדין -הן  שגרמו  להנחת  המוצא  המוטעית  לפיה  התקבל  פסק,  המעידה  על  מועד  זה

                                                           
 .736) 1(2002על -תק, חברת העובדים השיתופית' מ נ"חברת פסל בע 565/02א "בש  39
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, א  דופןהטעות  עצמה  נגרמה  כתוצאה  מצירוף  נסיבות  יוצ.    במשרד20.9.01ביום  

ואשר  גרם  לכך  שהנוהל ,  כוחם  של  המבקשים-הדין  במשרד  בא-בעת  שנתקבל  פסק

כוח  המבקשים  היה  ער -ובלא  שבא,  הרגיל  הנוהג  בכגון  דא  לא  קויים  במקרה  זה

 . לצירוף נסיבות זה
-כוח  המבקשים  לבדוק  את  מועד  ההמצאה  מול  מזכירות  בית-יכול  היה  בא,  אכן

איני  סבור  כי  בנסיבות  העניין  יש ,  ברם.    לוואז  היתה  הטעות  מתחוורת,  המשפט

קיומה  עולה  כדי -וכי  אי,  לומר  כי  קיומה  של  בדיקה  כזו  היה  מחוייב  המציאות

כוח  המבקשים  את -משבירר  בא.  נקיטתה  של  שקידה  סבירה-התרשלות  או  כדי  אי

ונמסרה  לו  תשובה  פוזיטיבית  לפיה  מועד  זה ,  הדין  במשרד-המועד  בו  נמסר  פסק

, לצאת  מהנחה  כי  כך  אמנם  היה,  בנסיבות  העניין,  היה  רשאי,  20.9.01היה  ביום  

אני  סבור  כי  מצד  טיבה  של  הטעות  ניתן ,  במצב  זה.  פי  אפשרות  זו-ולכלכל  צעדיו  על

 . בנסיבות מקרה מיוחד זה להכיר בקיומו של טעם מיוחד למתן ארכה
ט  מספיק כי  בהקשר  זה  יש  לדחות  את  טענות  המשיבים  לכך  שלא  ניתן  פירו,  אוסיף

ומציג  תמונה ,  הפירוט  שניתן  הוא  ממשי.  לרקע  העובדתי  של  הטעות  שאירעה

הנובע  בעיקרו  מכך  שעובד ,  קיים  חלל  מסויים.  מספקת  של  השתלשלות  הדברים

אינו  שוהה  בתחומי  המדינה ,  אשר  חתום  ככל  הנראה  על  אישור  המסירה,  השליחויות

הוא ,  עה  של  התקלה  המתוארתמטב,  זאת  ועוד.  ולא  ניתן  לקבל  גרסה  מסודרת  מצידו

אשר  ספק  רב  אם  ניתן  לשחזר  בדיוק  מירבי  את ,  כי  היא  מתייחסת  לפרק  זמן  קצר

לא  מצאתי  ממש ,  לב  לכל  אלה-בשים.  חודשים  ויותר  אחרי  קרות  האירוע,  שאירע  בו

באופן  המונע  מתן ,  בטענה  כי  לא  הובאו  פרטים  מספיקים  אודות  התקלה  שאירעה

 . ארכה
הוא .  הדין  לא  ניתן  במעמד  הצדדים-פסק.  טם  של  המשיביםאשר  לנקודת  מב.  5

-מתי  הומצא  פסק,  עובר  להגשת  הערעור  באיחור,  המשיבים  לא  ידעו.  נשלח  בדואר

ולכן  לא  פיתחו  באותו  שלב  כל  ציפיה  בפועל  להגשת ,  הדין  כדין  לידי  המבקשים

 עובר  להגשת,  בין  הצדדים  אף  לא  היה.  הערעור  במועד  מוקדם  מזה  שהוגש  בפועל

או  כדי ,  כל  שיג  ושיח  אשר  היה  בו  כדי  להעמיד  את  המבקשים  על  טעותם,  הערעור

ליצור  בקרב  המשיבים  ציפיה  או  הסתמכות  כלשהם  לעניין  מועד  הגשתו  של 

כי  אין  באיחורם  של  המבקשים  משום  פגיעה  בציפיה  בפועל  או ,  יוצא.  הערעור

 . באינטרס הסתמכות של המשיבים
תי  ממש  בטענות  המשיבים  בדבר  האיחור  בבקשת כי  לא  מצא,  לעניין  זה  אציין

הרי ,  בכל  הנוגע  לציפיות  המשיבים.  אשר  גרם  כביכול  פגיעה  בציפיותיהם,  הארכה

  הביאה  לידיעתם  באותו  מועד  את  כוונת  המבקשים 12.11.01שהגשת  הערעור  ביום  
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שבדיקה  של  המשיבים  אחרי  מועד  זה  העלתה  את ,  העובדה.  הדין-לערער  על  פסק

לא  שינתה  מכך  שהמשיבים  היו  ערים  לסיכון ,  ר  בו  היה  הערעור  נגועדבר  האיחו

. הנובע  מבחינתם  כתוצאה  מכוונה  זו  של  המבקשים  לערער  ומעשייתם  למימושה

בה  נתבקשו  המשיבים ,  27.12.01  מיום  הרשם  אוקון'  כבאף  מהחלטתו  של  ,  זאת  ועוד

 להתייחס  לתגובת  המבקשים  במסגרת  הבקשה  למחיקת  הערעור  כאל  בקשה

עוד  בטרם ,  עולה  כי  הועמדו  על  האפשרות  של  הארכת  המועד,  להארכת  מועד

כי  בקשת  הארכה  שבפני  הוגשה  בסמוך  למתן  ההחלטה  על ,  אוסיף.  מחיקת  הערעור

נראה  לי  כי  לטענת  המשיבים  בדבר ,  על  רקע  מכלול  נסיבות  אלה.  מחיקת  הערעור

אין ,  בקשת  הארכהנוכח  השתהות  כביכול  במועד  הגשתה  של  ,  גיבוש  ציפיות  כלשהן

 . על מה שתסמוך
האיחור  בו  היה  נגוע  הערעור  בעת .  עניין  שלישי  ואחרון  נוגע  למידת  האיחור.  6

, 17.9.01הוא  יום  ,  פי  מועד  ההמצאה  הנכון-על.  הוא  איחור  של  יום  אחד,  הגשתו

 . 9.11.01 הימים הקבועים בדין לשם הגשת ערעור ביום 45חלפו 
היו  המבקשים  רשאים  להגיש  את  ערעורם  עד ,  ום  פגרההוא  י',  בהיות  יום  זה  יום  ו

, של  איחור  קל  בלבד,  במצב  זה.  12.11.01הערעור  הוגש  ביום  ,  בפועל.  11.11.01ליום  

אני  סבור  כי  כפות ,  בנסיבות  אלה.  יש  כדי  להצטרף  לשיקולים  עליהם  עמדתי  לעיל

ות וכי  ישנו  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  בנסיב,  המאזנים  נוטות  לטובת  המבקשים

 . העניין
דינו -ומאריך  את  המועד  להגשת  ערעור  על  פסק,  אני  נעתר  לבקשה  שבפני,  לפיכך

 .  ימים מקבלת החלטה זו15הודעת ערעור תוגש תוך . משפט קמא-של בית
ומבחינה  זו  יש ,  ידי  המבקשים-האיחור  נגרם  על,  הרי  שמצד  אחד,  אשר  להוצאות

ניתן ,  מצד  שני.  מה  טעות  שלהםלו  גר,  הצדקה  כי  הם  ישאו  בהוצאות  ההליך  שבפני

' כבהיה  להביא  את  נושא  הארכת  המועד  לסיומו  עוד  במסגרת  ההתדיינות  בפני  

היתה  זו  עמדת  המשיבים  אשר  הצריכה  את  ההליך  הנוסף ,  ומבחינה  זו,  הרשם  אוקון

 " .איני עושה צו להוצאות בבקשה זו, במצב זה. שהתקיים בפני

 :  כישחם' ע הרשם 'כבנפסק מפי  844/0240א "בש -ב

ההחלטה  נשוא  הבקשה  הומצאה  לידי .  27.1.02הבקשה  שבפני  הוגשה  ביום  "

  שלחו  המבקשים 9.1.02כי  ביום  ,  מן  הבקשה  שבפני  עולה.  14.12.01המבקשים  ביום  

, ברם.  13.1.02המשפט  העליון  ביום  -אשר  הגיעה  לבית,  בקשת  רשות  לערער

בדיעבד .  אגרה  במועדבשל  העובדה  כי  לא  שולמה  ,  הבקשה  הוחזרה  למבקשים

                                                           
 .460) 1(2002על -תק, ל ניהול.ג.ב.י' השלוחה נ-מכללת איסט לונדון 844/02א "בש  40
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כי  בשל  טעות  משרדית  לא  צורפה  לבקשת  הרשות  לערער  המחאה  בגין ,  מתברר

, חלף  המועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער,  במצב  זה.  משפט  כנדרש-אגרת  בית

 . ומכאן הבקשה למתן ארכה שבפני
משפט -המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  על  החלטת  בית.  דין  הבקשה  להידחות

כי  על  המבקשים  להראות  טעם  מיוחד  לשם  הארכתו ,  מכאן.  קקמא  קבוע  בחיקו

טעמים  מיוחדים  הם ,  ככלל).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (

-הנוגעים  למצב  דברים  שאינו  בשליטתו  של  בעל  הדין  או  בא,  טעמים  יוצאי  דופן

, לגדר  זהטעות  משרדית  אינה  נופלת  ,  ברגיל.  ואשר  גרם  לאיחור  בנקיטת  הליך,  כוחו

' ראו  המ(כן  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  לצורך  הגשתו  של  ערעור  -ועל

' נ  גבאי  95/86ש  "ראו  גם  ב;  447)  3(ד  לא"פ,  משרד  החינוך'  בוסקילה  נ  513/77

 ). 411) 1(ד מ"פ, גבאי
אשר  אינה  נוגעת  לגוף  ההליך ,  לב-אף  שהמדובר  בטעות  בתום.  כך  גם  במקרה  שבפני

הצד  הטועה  הוא  שנושא  בסיכון ,  הרי  שמבין  שני  הצדדים,  ם  לנקוטשביקשו  המבקשי

, ארגון  סוכנים  ובעלי  תחנות  דלק בישראל'  מדינת  ישראל  נ  5778/94א  "ראו  בש(לה  

כי  בחלוף  המועד  להגשת  בקשת ,  המשיבה  רשאית  היתה  להניח).  872)  4(ד  מח"פ

.   המבקשתלא  תוטרד  עוד  בהליכים  מצד,  משפט  קמא-רשות  לערער  על  החלטת  בית

ומעניק  לה  מעין  חסינות  מפני  נקיטתם  של ,  הדין  מגן  על  ציפיה  זו  של  המשיבה

המצדיקים  לפעול ,  כבדי  משקל,  אלא  אם  ישנם  טעמים  מיוחדים,  הליכים  נוספים

דין  הבקשה ,  במצב  זה.  טעמים  כאלה  אין  למצוא  במקרה  זה,  כאמור.  אחרת

 ".להידחות

אף -שם  לפיו  נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  על  נדון  ערעור  על  החלטת  הר694/0141א  "ע  -ב

 : ברק'  א הנשיא'כבנפסק מפי . שדובר באיחור של יום אחד בלבד עקב תקלה משרדית

לפיה  נדחתה  בקשת ,    השופט  בועז  אוקון,הרשם'  כבלפני  ערעור  על  החלטת  .  1"

המשפט  המחוזי -דינו  של  בית-המערערת  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  על  פסק

עניינו  של  הערעור ).  7910/00א  "ע(מחק  הערעור  שהוגש  על  ידה  ונ,  בירושלים

שנמחק  בתובענה  שהגישו  המשיבים  לפסיקת  פיצויים  בשל  הפקעת  חלקת  קרקע 

-הערעור  הופנה  כנגד  שווי  החלקה  שנקבע  על.  1980שבבעלותם  שנעשתה  בשנת  

כנגד  חיובה  של  המערערת  בפיצוי  בגין  הפרת  חובה  חקוקה  בנוסף ,  המשפט-ידי  בית

וכלפי ,  1964-ד"התשכ,  פי  החוק  לתיקון  דיני  הרכישה  לצרכי  ציבור-לפיצוי  על

 . ל"א לחוק הנ9המועד שנקבע בו היה על המדינה לפעול לפי חיובה בסעיף 
                                                           

 .831) 2(2001על -תק, 'לאה ויסמן ואח' מדינת ישראל נ 694/01א "ע  41
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והומצא ,    בהיעדר  בעלי  הדין12.9.00הדין  מושא  הערעור  ניתן  ביום  -פסק.  2

  כאשר  המועד 2.11.00משפט  זה  ביום  -הערעור  הוגש  לבית.  17.9.00למערערת  ביום  

הגישו  המשיבים  בקשה  למחיקת ,  בעקבות  זאת.  1.11.00האחרון  להגשתו  חל  ביום  

 . הערעור מחמת הגשתו באיחור ואילו המערערת הגישה בקשה להארכת מועד
הטעם  המרכזי  שהוביל  לדחיית .  ונמחק  הערעור,  נדחתה  בקשה  המערערת,  כאמור

המועד  האחרון  להגשת  הערעור  ויידעו כי  המשיבים  בחנו  מהו  ,  הבקשה  נעוץ  בעובדה

דבר ,  וכי  למרות  זאת  לא  נדרשה  המערערת  לבחינת  המועד,  את  המערערת  אודותיו

 . שהוביל להגשת הערעור באיחור
אשר  בהצטברותם  יש  כדי ,  במקרה  זה  מתקיימים  מספר  טעמים,  לטענת  המערערת.  3

; רדיתמדובר  בטעות  אנוש  ובתקלה  מש:  להוות  טעם  מיוחד  להארכת  המועד

, המשיבים  ידעו  על  טעותה  של  המערערת  באשר  לתאריך  האחרון  להגשת  הערעור

; שהמערערת  ויתרה  על  זכותה  לערער,  ולפיכך  לא  יכלה  להיווצר  הסתמכות  על  כך

הערעור  עקרוני ;  האיחור  היה  בן  יום  אחד  בלבד  ולא  נגרם  כל  נזק  למשיבים

,   היתר  טוענת  המערערתבין.  ולתוצאתו  עשויות  להיות  השלכות  על  תיקים  נוספים

כי  למעשה  לא ,  כי  המשיבים  לא  הצביעו  על  כל  נזק  שנגרם  להם  כתוצאה  מהאיחור

וכי  ניתן ,  הדין-ולא  היתה  צריכה  להיווצר  אצלם  הסתמכות  על  סופיות  פסק,  נוצרה

 . היה להסתפק בפסיקת הוצאות ולא למחוק הערעור
שבים  ומדגישים  כי הם  .  אין  מקום  להתערב  בהחלטת  הרשם,  לטענת  המשיבים.  4

מלמדות  כי ,  וכפי  שנקבעו  על  ידו,  כפי  שהתבררו  בפני  הרשם,  עובדות  המקרה

-זאת  נוכח  הבירורים  שערכו  עם  מזכירות  בית,  הדין  חלוט-הפך  פסק,  מבחינתם

נוכח  הבירור  שערכו  עם  הפרקליטות ,  הדין-המשפט  המחוזי  לגבי  מועד  המצאת  פסק

ונוכח  בדיקתם  לגבי  הגשת  הערעור  עם ,  שלושה  ימים  לפני  חלוף  המועד  להגשתו

, לטענתם.  1.11.00המשפט  העליון  בשעות  אחר  הצהרים  של  יום  -מזכירות  בית

טענת  המערערת  כי  ידעו  מראש  על  דבר  ההגשה  הצפויה  של  הערעור  הנה  טענה 

 . כפי שנמסרו בתצהירי שני הצדדים, המנוגדת לעובדות
להתערב ,  בנסיבות  המקרה,  ן  מקוםכי  אי,  לאחר  שעיינתי  בחומר  שבפני  נחה  דעתי.  5

ולפיכך  דרושים  טעמים ,  מדובר  בענייננו  במועד  הקבוע  בחיקוק.  בהחלטת  הרשם

-ד"התשמ,    סיפא  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (מנת  להאריכו  -מיוחדים  על

אך  בעניין  זה  כבר  נפסק  לא ,  אומנם  מדובר  בענייננו  באיחור  בן  יום  אחד).  1984

מועלם   769/79א  "ע(רוץ  וצידוק  יבן  יום  אחד  איחור  הוא  הטעון  תכי  אף  איחור  ,  פעם

; 447)  3(ד  לא"פ,  משרד  החינוך'  בוסקילה  נ  513/77'  המ;  375)  1(ד  לה"פ,  מטא'  נ

 ,89)  5(ד  מט"פ,  מ"בויום  מהנדסים  בע'  מ  נ"אנגל  חברה  לקבלנות  בע  3086/95א  "בש
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ת  הערעור  בשל  טעות עמד  הרשם  על  כך  כי  ישנן  נסיבות  בהן  חסימ,  בהחלטתו).  93

וכי  תהיינה  נסיבות  בהן  יותר ,  משרדית  עלולה  להיתפס  כנוקשה  יתר  על  המידה

יחד  עם .  אף  קיומה  של  טעות  משרדית  שהוליכה  לאיחור  בן  יום-להגיש  הערעור  על

. החליט  הרשם  כי  במקרה  שלפניו  יש  לקבל  את  בקשת  המחיקה  של  המשיבים,  זאת

וח  הזמנים  העומד  לרשות  המערערת זאת  משום  שהמשיבים  טרחו  לבדוק  את  ל

הם .  הם  פנו  למערערת  וביקשו  לברר  האם  בכוונתה  להגיש  ערעור.  להגיש  ערעורה

לא  בדקה  ולא ,  למרות  זאת.  התריעו  בפניה  על  המועד  שיש  לה  להגיש  את  הערעור

פי  הדין  להגשת -וידאה  המערערת  כי  עומדת  היא  במניין  המועדים  הקצובים  לה  על

ים  אלה  מלמד  על  החשיבות  שייחסו  המשיבים  למועד  הגשת מכלול  נתונ.  הערעור

בנסיבות .  ועל  כך  שהמשיבים  סמכו  על  חלוף  המועד,  ידי  המערערת-הערעור  על

אין  הטעות  המשרדית  לה  טוענת  המערערת  יכולה  להוות  טעם  להארכת ,  אלה

 . המועד
אף  הטענה ,  משלא  הצליחה  המערערת  להראות  קיומו  של  טעם  להארכת  המועד.  6

מבלי  להידרש  להערכתה (ר  חשיבות  הערעור  אינה  יכולה  לשמש  בסיס  לאורכה  בדב

שכן  אין  בחשיבות  העניין  כשלעצמה  כדי  לשמש  עילה  עצמאית ,  )של  טענה  זו

). 614)  4(ד  לה"פ,  דוד  טייק'  עמיתי  מלון  ירושלים  נ  338/81ש  "ב(להארכת  המועד  

ערעור  זה  בסך המערערת  תשא  בהוצאות  המשיבים  ב.  הערעור  נדחה,  כן-על-אשר

 " .ח" ש5,000

 עיכוב בהסדרת ייצוג כאשר בעל דין מעוניין בייצוג או החלפת ייצוג .ה
אך  זאת  רק  כאשר   42העדר  ייצוג  אינו  נחשב  לטעם  מיוחד  להארכת  מועדהעיקרון  הינו  כי  

סתימת  הגולל  על אולם  .  או  אינו  זכאי  לתמיכה  של  הלשכה,  המבקש  אינו  מעוניין  בייצוג

והוא  נזקק  לתמיכה  של  הסיוע ,  כאשר  המחדל  אינו  מחדל  שלו,  זהכרים  מבקש  במצב  דב

-עלולה  גם  ליצור  הכבדה  מיותרת  על  המבקש  במימוש  זכות  הגישה  לבית,  המשפטי

 .הכבדה שמקורה בדלות אמצעיו, המשפט

  הרשם 'כב.  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  שם  נדונה  7596/0443  א"  בש-כך  נפסק  ב

 : קבע כי עודד שחם

 . פני בקשה למתן ארכה להגשת ערעורב"
הדין  נתקבלה  תובענה  שהוגשה -בפסק.  28.5.02הדין  נשוא  הבקשה  ניתן  ביום  -פסק

                                                           
 .579דינים עליון נג , ליברמן' ויינשטיין נ 7716/97א "בש  42
 .61) 4(2004על -תק, עמותת תשובה יצחק לפתרון מצוקת דיור' נינה בורלשקוב נ 7596/04א "בש  43
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ובה  נתבקשו  סעדים  של ,  דין  קודמים  באותו  עניין-בהמשך  לפסקי,  כנגד  המבקשת

המשפט  המחוזי  ביסס  את  הכרעתו -בית.  סילוק  יד  המבקשת  והריסת  קיר  שבנתה

המחלוקת  שהתעוררה .  דין  קודמים-ה  בפניו  הוכרעה  בפסקישהשאלה  שעמד,  על  כך

או ,  האם  המשיבה,  המשפט  המחוזי  היתה  מי  הבעלים  בשטח  שבמחלוקת-בפני  בית

שכן ,    מן  הרכוש1/24אשר  טענה  כי  היא  בעלת  זכות  בשיעור  של  ,  שמא  המבקשת

הדין  הקודמים  נפסק  כדעת -הואיל  ובפסקי.  העסקה  בין  הצדדים  היא  עסקת  נאמנות

 . המשפט המחוזי-פסק כך גם בית, שיבההמ
במטרה  להגיש ,  פנתה  המבקשת  ללשכת  הסיוע  המשפטי,  הדין-בעקבות  פסק

-  קיבל  בית31.7.03ביום  ,  בינתיים.  בקשתה  נדחתה  בשל  העדר  סיכוי  משפטי.  ערעור

הדין  שניתן  בעניינה -הדין  ששמשו  תשתית  לפסק-משפט  זה  ערעור  על  אחד  מפסקי

עסקת ,  ידי  המבקשת-כנטען  על,  עסקה  בין  הצדדים  היאוקבע  כי  ה,  של  המבקשת

 . נאמנות
וביקשה  לבטל ,  11.8.03המשפט  המחוזי  ביום  -פנתה  המבקשת  לבית,  בהמשך  לכך

ובעקבות  זאת ,  10.12.03הבקשה  נדחתה  בהחלטה  מיום  .  הדין  בעניינה-את  פסק

 .והפעם  נענתה  בחיוב,    ללשכת  לסיוע  משפטי1.1.04שבה  המבקשת  ופנתה  ביום  

בקשתה  בפני  למתן  ארכה  הוגשה  לאחר  שניתנה  החלטת  הלשכה  לסיוע  משפטי 

 . לאשר את בקשתה של המבקשת לסיוע
,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (מתן  הארכה  המבוקשת  טעון  טעם  מיוחד  

אשר  כיוון  פעולתם  אינו ,  במקרה  זה  פועלים  שיקולים  אחדים).  1984-ד"התשמ

 . אחיד
ות  מן  התיאור  דלעיל  כי  המבקשת  פעלה  במהירות  בהמשך ניתן  לרא,  בכף  הזכות

ולא  השתהתה  בפניותיה ,  הדין  שניתנו  בעניינה  ובעניין  קרוב-להחלטות  ופסקי

הדין  שדחה  את -מתברר  כי  האדנים  עליהם  נשען  פסק,  זאת  ועוד.  המשפט-לבתי

במידה  המניחה  יסוד  לחשוב  כי  סיכוייו  של  ערעור ,  טענתה  של  המבקשת  התערערו

כי  עיקר  העיכוב  בהגשת  ערעור  מטעם ,  יש  להוסיף  ולהעיר.    הינם  ממשייםמטעמה

, המבקשת  נבע  מתשובת  הלשכה  לסיוע  משפטי  לפנייתה  הראשונה  של  המבקשת

גורם  זה  אינו  נמצא .  תה  השניהיוממשך  הטיפול  בלשכת  הסיוע  המשפטי  בפני

 בפסיקה  כבר  הוכר  דבר  קיומו  של  טעם  מיוחד  במצב  של.  בשליטתו  של  המבקש

וזכאי  לייצוג  כזה ,  עיכוב  בהסדרת  הייצוג  מקום  בו  בעל  דין  מעוניין  בייצוג  משפטי

' אהרון  נ  6708/00א  "  בש-בנסיבות  כאלה  צויין  ב.  מאת  הלשכה  לסיוע  משפטי

 : כי, 702) 4(ד נד" פ,אהרון
אף .  הוא  חסר  אמצעים.  המבקש  קיבל  ייעוץ  משפטי  מלשכה  של  המדינה'
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מתברר  כי  חולף  זמן ).  וזה  היה  מצבה  תמיד(לשכה  זו  אינה  ברוכת  משאבים  

דין -ניכר  בין  הפניה  אל  הלשכה  לסיוע  משפטי  לבין  הוצאת  המינוי  של  עורך

, 11.9.00כוחו  של  המבקש  רק  ביום  -הוצא  כתב  מינוי  לבא,  במקרה  זה.  על  ידיה

ברור  שרק  אז  נפתחה  הדרך  לבדיקה .  לאחר  שחלף  המועד  להגשת  הדיון  הנוסף

העדר  ייצוג  אינו  נחשב  לטעם  מיוחד  להארכת ,  מנםא.  ממשית  של  השאלה

אך  זאת  רק ,  )579דינים  עליון  נג  ,  ליברמן'  ויינשטיין  נ  7716/97א  "בש(מועד  

. או  אינו  זכאי  לתמיכה  של  הלשכה,  כאשר  המבקש  אינו  מעוניין  בייצוג

, כאשר  המחדל  אינו  מחדל  שלו,  סתימת  הגולל  על  המבקש  במצב  דברים  זה

עלולה  גם  ליצור  הכבדה  מיותרת  על ,  של  הסיוע  המשפטיוהוא  נזקק  לתמיכה  

הכבדה  שמקורה  בדלות ,  המשפט-המבקש  במימוש  זכות  הגישה  לבית

  '.אמצעיו
 .ניתנה ארכה באותה פרשה, על רקע זה

דינה  של  הערכאה  הקודמת  עמד  במשך -שפסק,  כנגד  שיקולים  אלה  עומדת  העובדה

ש  לכך  שהמבקשת  אינה בלא  שניתנה  למשיבה  אינדיקציה  של  ממ,  כשנתיים

ובנסיבות  העניין  היתה ,  לפתח  ציפיה,  איפוא,  המשיבה  היתה  רשאית.  משלימה  עימו

יש .  כי  לא  תוטרד  עוד  בהליך  ערעורי  בעניין  זה,  זו  ציפיה  בעלת  עוצמה  ניכרת

 2003שהמבקשת  נקטה  בהליך  שגוי  כאשר  פנתה  באוגוסט  ,להוסיף  לכך  את  העובדה

. משפט  זה  או  ללשכת  הסיוע  המשפטי-נות  לביתבמקום  לפ,  המשפט  המחוזי-לבית

הגם  שהמבקשת  אינה  בעלת  השכלה .  בכך  נגרם  עיכוב  בשל  מחדל  של  המבקשת

 .נזקפת עובדה זו לחובתה, משפטית
בסופו ,  נראה  לי?  מה  התוצאה  המתקבלת  מהצבתם  של  השיקולים  אלה  כנגד  אלה

סדרי  הדין  אחרי הולכים  ,  בסופו  של  דבר.  כי  יש  להעתר  לבקשת  הארכה,  של  חשבון

דין -משפט  זה  פסק  בפסק-כאשר  אין  המשיבה  חולקת  על  כך  שבית.  הדין  המהותי

  פסיקה  הנוגדת  את  זו –  ומחייב  את  המשיבה  –המתייחס  לאותה  התקשרות  עצמה  

הרי  שגם  אם  אין  הפסיקה  האמורה  מהווה ,  המשפט  המחוזי  בעניין  שבפני-של  בית

כי ,  עולה  מפסיקה  זו.  ייב  כנגד  המשיבהיש  לה  תוקף  מח,  דין  בין  הצדדים-מעשה  בית

, ולכך  חשיבות  רבה,  קיימת  אפשרות  ממשית  כי  התוצאה  שניתנה  בהליך  זה  תשתנה

 . במיוחד עת זוכרים אנו כי המדובר בעניין הנוגע לקניינה של המבקשת
, העובדה.  ד  את  חודו  של  חלוף  הזמן  במקרה  זהועובדה  זו  מקהה  במידה  רבה  מא

ובין  בהתמשכות  ההליכים ,  דין  שבוטל  בינתיים-ץ  בין  בפסקשעיקר  הזמן  שחלף  נעו

  נוטה  אף  היא –  עובדות  אשר  אינן  בשליטת  המבקשת  –בלשכת  הסיוע  המשפטי  

 . להחליש את עוצמתו של חלוף הזמן במקרה זה
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 17הקבוע  בסעיף  ,  ולמעמדה  החוקתי  של  הזכות  לערער,  לב  לשיקולים  אלה-בשים

לטובת  היעתרות ,  במקרה  זה,  המאזנים  נוטותנראה  לי  כי  ,  השפיטה:  לחוק  יסוד

 . לבקשת הארכה
החלטה  זו  תועבר .  17.10.04המבקשת  תגיש  את  ערעורה  עד  ליום  .  הבקשה  מתקבלת

  ".אין צו להוצאות, בנסיבות העניין. לצדדים ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה

חה  את  בקשת אשר  ד,  שחם'  הרשם  ע'  כבערעור  על  החלטתו  של    נדון  4843/0444  א"  בש-ב

 'כבבדחותו  את  הערעור  קבע  .  המערערים  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור

 : ריבלין' השופט א

אליה ,  משפט  זה-הגישו  המערערים  בקשת  רשות  ערעור  לבית,  25.3.2004ביום  "

המשפט  המחוזי  עליו  מבקשים -הדין  של  בית-פסק.  צירפו  בקשה  להארכת  מועד

ביום ,  לטענתם,  והתקבל  אצל  המערערים,  24.11.2003המערערים  להלין  ניתן  ביום  

הרשם  טענו  המערערים  כי  יש  להיעתר  לבקשתם  שכן  רק  ביום '  בפני  כב.  31.12.2003

כוחם  פנה -בא.  כוח  מטעם  הלשכה  לסיוע  משפטי-  מונה  להם  בא23.2.2004

  התקבלה  בידו 3.3.2004למשיבים  בבקשה  כי  יסכימו  למתן  הארכת  מועד  וביום  

, בקשת  רשות  הערעור  יחד  עם  הבקשה  להארכת  מועד  הוגשה.  ירובםהודעה  על  ס

הרשם  דחה  את  הבקשה  להארכת  מועד '  כב.  כשלושה  שבועות  לאחר  מכן,  כאמור

בקובעו  כי  אין  בפיהם  של  המערערים  כל  נימוק  או  הסבר  לשלושת  השבועות  שחלפו 

וגשה בין  המועד  שבו  נודע  למערערים  על  סירובם  של  המשיבים  לבין  המועד  שבו  ה

 .הבקשה להארכת מועד
מנת -כוחם  של  המערערים  כי  היה  זקוק  לאותם  שבועות  על-בערעור  זה  טוען  בא

כן .  להכין  את  הבקשה  להארכת  מועד  ואת  בקשת  רשות  הערעור  שהוגשה  יחד  עימה

מדגישים  המערערים  את  הנזק  שייגרם  להם  אם  לא  תידון  בקשת  רשות  הערעור 

הרשם  משהתעלם  מחשיבותן  של '  גה  כבהם  סבורים  כי  ש.  שהם  מבקשים  להגיש

השאלות  המועלות  בבקשת  רשות  הערעור  ובחן  אך  ורק  את  הנימוקים  המתייחסים 

המערערים  אף  טוענים  כי  לא  ייגרם  למשיבים  כל  נזק  ממתן .  לבקשה  להארכת  מועד

 .הארכת המועד המבוקשת
 1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  .  דין  הערעור  להידחות

ובעת  כי  מקום  בו  מבקש  בעל  דין  כי  יוארך  לו  מועד  שנקבע  בחיקוק  עליו  להצביע ק

הרשם  בקובעו  כי  במקרה  זה  לא '  סבורני  כי  צדק  כב.  על  טעם  מיוחד  שיצדיק  זאת

ואיני  מוצא  כל  מקום  להתערב  בהחלטתו ,  הוכיחו  המערערים  קיומו  של  טעם  מיוחד
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ור  זה  לא  מצליחים  המערערים יצויין  כי  גם  בערע,  למעלה  מהנדרש.  המנומקת  היטב

לספק  הסבר  של  ממש  לשלושת  השבועות  שחלפו  מן  ההודעה  על  סירובם  של 

כי  שלושה  שבועות  אינם  פרק  זמן  סביר  להכנת ,  ברי.  המשיבים  ועד  להגשת  הבקשה

 –ואף  אם  דרוש  פרק  זמן  כזה  לשם  הכנת  בקשת  רשות  ערעור  ,  בקשה  להארכת  מועד

  את  הבקשה  להארכת  מועד  בנפרד  מבקשת לא  ברור  מדוע  לא  הגישו  המערערים

 . רשות הערעור ובטרם הושלמה הכנתה
לאחר  שהוגש  הערעור  הגישו  המערערים  גם  בקשה  לעיכוב  הליכי  הוצאה  לפועל 

, כאמור  .משנדחה  הערעור  בקשה  זו  מתייתרת  מאליה.  2שננקטו  נגד  המערער  

 " .משלא נתבקשה תשובת המשיבים אין צו להוצאות. הערעור נדחה

 : נקבע כי. בקשה למתן ארכה להגשת ערעור שכנגד נדונה 814/0345א "בש -ב

במקרה  שבפני  לא  ברור  מתי  נודע  למבקש  על  כך  שכל  התנאים  לבירור  הערעור .  4"

דין  אקסלרד  קיבל  העתק  מן  ההודעה  על  הפקדת  הערבון  זמן -עורך,  אמנם.  הבשילו

ה  ברורה  כי  העביר אין  בפני  אינדיקצי,  עם  זאת.  רב  לפני  הגשת  הבקשה  שבפני

לא  ניתן  לייחס ,  נוכח  הפסקת  הייצוג  באותו  שלב.  העתק  זה  למבקש  בשלב  כלשהו

-חרף  קיומם  של  מגעים  בין  עורך,  זאת  ועוד.  דין  אקסלרד  למבקש-את  ידיעת  עורך

וחרף  בקשה ,  2002כוחו  החדש  של  המבקש  עוד  בחודש  מרץ  -דין  אקסלרד  לבין  בא

הרי ,  את  מלוא  החומר  הנוגע  למבקשהכוח  החדש  באותו  מועד  לקבל  -של  בא

כוחו -ולא  הופרכה  הטענה  כי  בא,  בהירות  ביחס  לתחילת  הייצוג  בפועל-שקיימת  אי

כוחו  החדש  של -גם  אם  ידע  בא,  לכן.  2003החדש  של  המבקש  החל  לייצגו  בינואר  

  ואף  עניין  זה –  2002המבקש  על  הבשלת  התנאים  לבירור  הערעור  עוד  בחודש  מרץ  

, בהקשר  זה  יש  להוסיף  ולהעיר.  ניתן  לייחס  ידיעה  זו  למבקש  עצמו  לא  –אינו  ברור  

דין -כוח  המבקש  קיבל  הודעה  על  הפקדת  ערבון  או  כל  כתבי  בית-כי  לא  הוכח  כי  בא

כי  הסתיימו  ההליכים  המקדמיים  בהליך ,  אחרים  שהיו  יכולים  או  צריכים  ללמדו

 . שבכותרת
 . 29.7.02ק דיסקונט ביום כי המבקש עצמו קיבל את סיכומי בנ, אין מחלוקת. 5

לא  ניתן  צו ,  שכן  בלא  הפקדת  ערבון,  כי  הופקד  ערבון,  מכך  יכול  היה  המבקש  להסיק

דולב  חברה  לביטוח '  א  2124/03א  "ראו  בש.  (לסיכומים  בכתב  ולא  מוגשים  סיכומים

ככל ,  המבקש  לא  היה,  עם  זאת).  299)  1(2003על  -תק,  'עכסה  כהן  ואח'  מ  נ"בע

כי ,  באותה  עת,  כי  במצב  זה  יש  לייחס  לו  הבנה,  איני  סבור.  תה  עתמיוצג  באו,  הנראה

ומה  גם  שהודעה  על ,  שכן  הופקד  ערבון,  מירוץ  המועדים  להגשת  ערעור  שכנגד  החל

                                                           
 .834) 2(2003על -תק, מ"בנק דיסקונט לישראל בע' דוד וובר נ 814/03א "בש  45
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 . כוחו באותה עת-הפקדת ערבון לא נמסרה לידו או לידי בא
לא  אוכל  לקבוע  כי  המועד  להגשת  ערעור  שכנגד  חלף ,  על  רקע  שיקולים  אלה.  6

טרם  חלפו ,  וזאת  הואיל  ובעת  הגשת  הבקשה  שבפני,  שהוגשה  הבקשה  שבפניבעת  

כוחו  המוסמך  הודעה -  ימים  מן  המועד  בו  ברור  כי  נמסרה  ביד  המבקש  או  בא30

 . בדבר הפקדת ערבון בערעור העיקרי
דומה  כי  היה  ראוי  במקרה  זה  להאריך  את ,  אפילו  אם  לא  כך  היה  המצב,  מכל  מקום.  7

. המועד  להגשת  ערעור  שכנגד  קבוע  כאמור  בחיקוק.  שכנגדהמועד  להגשת  ערעור  

טעם ,  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528פי  תקנה  -על,  הארכתו  טעונה

לפיה  קיומו  של  הליך ,  המקרה  של  ערעור  שכנגד  נופל  לגדריה  של  ההלכה.  מיוחד

,   כךבשל.  משפט  מהווה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה-תלוי  ועומד  באותו  עניין  בפני  בית

ואף  אם  טעם ,  הדגש  בבקשה  מן  הסוג  שבפני  הוא  על  קיומו  של  טעם  סביר  לאיחור

לב  לקיומו  של -הרי  שבשים,  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  כשלעצמו,  זה  אינו  מהווה

ראו (כלל  כדי  להצדיק  מתן  ארכה  -די  בו  בדרך,  המשפט-הליך  תלוי  ועומד  בבית

 ). 856דינים עליון נו , מוניס' הודה נ 1308/99א "בש
המבקש  לא  היה  מיוצג  עד  לחודש  ינואר ,  כאמור.  דומה  כי  במקרה  זה  חלה  הלכה  זו

הואיל  ושמו  של .  ניתן  להטיל  ספק  אם  היה  ער  לזכותו  להגיש  ערעור  שכנגד.  2003

-נשלחו  אלה  מבית,  הדין-צויין  על  גבי  כתבי  בי,  דין  אקסלרד-עורך,  כוחו  הקודם-בא

הגיעו ,  2003וע  כי  בטרם  חודש  ינואר  ולא  אוכל  לקב,  דין  אקסלרד-המשפט  לעורך

בסייג  של  כתב  סיכומים  אשר  אין  חולק  שהגיע  לידיו  בחודש (אלה  לידיו  של  המבקש  

, ברור.  ואצל  מי  נפלה  התקלה  לעניין  זה,  אין  בידי  לקבוע  מדוע  קרה  כך).  2002יולי  

המשיכו ,  דין  אקלסרד  הודיע  על  הפסקת  הייצוג  של  המבקש-כי  גם  לאחר  שעורך

בצו  לסיכומים  שנשלחה  יחד ,  בין  היתר,  הדברים  אמורים.  דין  להישלח  אליו-כתבי  בי

 בהחלטות  בעניין  בקשות  הנוגעות  לצו  לסיכומים ,  )1.5.02(עם  ההזמנה  לדיון  
 וכן  בהודעות  על  שינוי  מועד  הדיון )  29.7.02,  3.11.02,  2.1.03,  9.6.02,  17.7.02(
, ייצוגו  של  המבקש-  בצירוף  עובדת  אי,שילוב  הנסיבות  לעניין  זה).  3.11.02,  9.6.02(

ראו  לגישה (אשר  ראוי  שיפעל  לטובת  זכות  הערעור  של  המבקש  ,  יוצר  למיצער  ספק

, מדינת  ישראל'  שפיגל  נ  2708/95פ  "  בש-  בגולדברג'  השופט  א'  כבברוח  זו  בדברי  

ע "ראו  ר,  לגישה  דומה  בתחום  האזרחי;    להחלטה11בפסקה  ,  221)  3(טמד  "פ

 ). 487) 4(ד לח"פ, ירדני'  נ2ת ברחוב תנועת המרי ועד הבי 587/83
גם  על  פסיקת ,  בין  היתר,  כי  במקרה  שבפני  הערעור  העיקרי  סב,  לכך  יש  להוסיף

והערעור  שכנגד  אשר ,  משפט  קמא-דין  שנפסקו  בבית-טרחת  עורך-ההוצאות  ושכר

אף .  טרחה-  עוסק  רובו  ככולו  בשאלת  ההוצאות  ושכר3-  ו2ידי  משיבות  -הוגש  על
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יינו  של  הערעור  שכנגד  אשר  המבקש  מעוניין  להגיש  הוא  בשאלת  גובה  ההוצאות ענ

, הדמיון  במטריה  בין  הערעורים  הקיימים  ממילא  לבין  הערעור  שכנגד.  הטרחה-ושכר

 . מספק תמיכה נוספת למתן ארכה במקרה זה, אשר מבוקש להגישו
צורף אשר  הוגשה  במ,  הודעת  הערעור  שכנגד.  התוצאה  היא  שאני  נעתר  לבקשה

המבקש  יגיש  את  סיכומיו .  ידי  המזכירות-תקובל  על,  לבקשת  הארכה  שבפני

מועד  הגשת  סיכומי  בנק  דיסקונט  בשני  הערעורים .  1.6.03בערעור  שכנגד  עד  ליום  

כפי  שאושר  בהסדר  הדיוני  האחרון ,  שכנגד  וסיכומי  התשובה  בערעור  ייוותר  על  כנו

ור  שכנגד  יחולו  ההוראות  כפי  שנקבעו על  הערע.  30.6.03היינו  עד  ליום  ,  בין  הצדדים

  ".14.7.03גם מועד הדיון לא ישתנה והוא יתקיים ביום . בצו לסיכומים

.   נדונה  בקשה  להארכת  מועד  מחמת  קיומו  של  הליך  תלוי  ועומד5119/0246א  "בש  -ב

 : המשפט קבע כי-בית. הבקשה נדחתה

צרת  בו  הוחלט המשפט  המחוזי  בנ-דין  של  בית-  ניתן  פסק24.3.02בתאריך  .  1"

חב ,  1לצד  המבקשת  ,  2לקבל  חלקית  את  ערעורו  של  המשיב  ולקבוע  כי  המבקש  

 . במחצית מסכום הפיצויים שנפסקו לטובת המשיב בערכאה הראשונה
כוחו  הקודם  של -הדין  הומצא  לבא-פסק,  המשפט  המחוזי-פי  רישומי  בית-על.  2

  בקשה  להארכת  מועד בפני  מונחת.  4.4.02ביום  ,  דין  מיכלין-משרד  עורך,  המבקש

 . 16.6.02משפט זה ביום -אשר הוגשה לבית, להגשת בקשת רשות ערעור
 528לפי  תקנה  ,  הארכת  מועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער  טעונה  טעם  מיוחד.  3

איני  סבור  כי  הונחה ,  בנסיבות  העניין).  1984-ד"התשמ(לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  

 . תשתית מספקת לעניין זה
מן .    אין  הסבר  מניח  את  הדעת  לשיהוי  בהגשת  בקשת  הארכהכוח  המשיב-לבא

  למד  על  ההחלטה  במהלך  חודש 2כוחו  הנוכחי  של  המשיב  -כי  בא,  הבקשה  עולה

מן ,  בין  השאר,  הדברים  נלמדים.  ואילו  המשיב  עצמו  ידע  על  ההחלטה  קודם  לכן,  מאי

הועבר בטרם  "  מבוי  סתום"כוחו  הקודמים  נוצר  -  לבין  באי2הטענה  כי  בין  המבקש  

" מבוי  הסתום"אף  לא  ברור  מה  ל,  בעניין  אחרון  זה.  הכוח  הנוכחי-העניין  לידי  בא

 . כוחו הקודמים ולהשתהות בהגשת בקשת הארכה-אליו הגיע המבקש עם באי
הוא  לא  מסר  כל  גרסה  ברורה .  כל  תצהיר,  ברורה-מסיבה  בלתי,    לא  הגיש2המבקש  

אין  בפני  כל  טענה  אשר  תוכל ,  כן-כמו.  הדין-אשר  תסביר  מתי  נודע  לו  על  פסק

, במהירות  סבירה,    מסרו  לו2כוחו  הקודמים  של  המבקש  -כי  באי,  להפריך  את  ההנחה

שוהה  זמן ,  פי  הנטען  בפני-על,  2גם  בעובדה  כי  המבקש  .  הדין  בעניינו-על  מתן  פסק
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אין  בכך  כדי  למנוע  מסירת  מידע  לידיו  אודות  ההליכים  המתנהלים ,  ל"ממושך  בחו

ין  כל  טענה  כי  בשלביה  הקודמים  של  ההתדיינות  היה  קושי  לעניין ואף  א,  בישראל

 . זה
כוחו  הנוכחי  של -קיבל  בא  שעוד  בחודש  מאי,  כי  מן  הבקשה  שבפני  עולה,  עוד  אעיר

 ? 16.6.602הוגשה בקשת הארכה רק ביום , מדוע אם כך.  את ייצוגו2המבקש 
 . אף לתהייה זו לא ניתן מענה בבקשה שבפני או בדיון

-  לא  קיים  כל  בירור  על  באי2כוח  המבקש  -כי  מן  הדיון  בפני  עולה  כי  בא,  אוסיף

וביניהן  מועד  קבלת ,  גם  לבקשה,  הכוח  הקודמים  בכל  הנוגע  לעובדות  הרלוונטיות

ידי -איני  סבור  כי  נמסר  על,  במצב  זה.  2הדין  ואצל  המבקש  -הדין  אצל  עורכי-פסק

 . ן ארכההעולה כדי טעם מיוחד למת, המבקש הסבר סביר לאיחור
כוח  המשיב  טענה  לפיה  יש  ליתן  משקל  לעובדה -העלה  בא,  בבקשתו  למתן  ארכה.  5

ראוי  כי  במצבים  מהסוג 'וכי  ,  שמדובר  גם  בבקשת  רשות  ערעור  שהגיש  הצד  שכנגד

כי  די  בעצם ,  כוח  המשיב-מוסיף  וטוען  בא.  '...הזה  שכל  הטענות  יתבררו  לגופן

  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  להגשת בקשת  רשות  הערעור  שהגיש  המשיב  כדי  להוות

 . דינה של טענה זו להידחות. בקשת רשות הערעור מטעם המבקשים
 ראו(קיומו  של  הליך  תלוי  ועומד  באותו  עניין  עשוי  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  

אין  מדובר  בכלל ,  עם  זאת).  22)  4(ד  מג"פ,  אוצר  החייל'  בריק  נ  356/89א  "בש

במקרה .  בכל  מקרה  ומקרה,  המשפט-דעת  בית-ולהדברים  נתונים  לשיק.  אוטומטי

נושא  הערעור  שהמבקש  מעוניין  להגיש  חורג  לחלוטין  מנושא  ההליך  התלוי ,  זה

, משאין  כל  חפיפה  בין  ההליכים.  דין-אף  כי  מקורם  של  ההליכים  באותו  פסק,  ועומד

גם  לא  ניתן  לומר  כי  ממילא  יתבררו ,  במצב  זה".  אותו  עניין"קשה  לראותם  כ

 . באופן המצדיק להיעתר לבקשתם, המבקשים מבקשים להעלותהשאלות ש
ניתן  לדחות  את  הבקשה ,  גם  אם  מדובר  בערעור  שתלוי  ועומד  באותו  עניין,  אוסיף  כי

מהדורה (  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  ראו  י(כשלא  קיימת  סיבה  סבירה  לאיחור  

 . במקרה שבפני, כך גם). 893 )1995, שביעית
, ידי  המשיב-כי  הליך  שהוגש  על,  איני  סבור,  ארות  לעילהמתו,  בנסיבות  העניין

נות  סדר  הדין   לת528כדרישת  תקנה  ,  כדי  להוות  טעם  מיוחד  לענייננו,  כשלעצמו

 ".הבקשה נדחית .האזרחי

כוחם -  נדונה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  שיסודה  בכך  שבא3692/0447א  "בש  -ב

 : המשפט כי-ו לבקשה קבע ביתבהיעתר. לא שיתף פעולה בהעברת הייצוג בעניין
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מן .  19.4.04הבקשה  הוגשה  ביום  .  בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור"

ולטענתם ,  כוח  חדש-כי  בהליך  הערעורי  מייצג  את  המבקשים  בא,  הבקשה  עולה

כוחם  הקודם  של -כי  לא  נתקבל  מצד  בא,  עוד  נטען.  המדובר  בהליך  המחזיק  חומר  רב

וכתוצאה  מכך  היה  צורך  בצילום  התיק ,    הייצוגהמבקשים  שיתוף  פעולה  בהעברת

  ימים  מתום  המועד  החוקי  להגשת 14הארכה  המבוקשת  היא  של  .  המשפט-בבית

 . 25.4.04מיום , היינו, ערעור
בטענה  כי ,    מתנגדים  לבקשה3  -  ו2משיבים  .    מסכימים  למבוקש4  -  ו1משיבים  

  אין  כל  צורך  בארכה וכי  במצב  זה,  29.4.04המועד  האחרון  להגשת  ערעור  חל  ביום  

 . המבוקשת
).   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (מתן  הארכה  המבוקשת  טעון  טעם  מיוחד  

היא  העמידה .  הבקשה  דנן  הוגשה  בתוך  מסגרת  המועדים  להגשת  ההליך  הערעורי

המשיבים  לא  פיתחו  ציפיה .  את  המשיבים  במועד  על  הכוונה  להגיש  הליך  ערעורי

. ונראה  כי  המבקשים  פעלו  בשקידה  סבירה,  ך  ערעורינקיטתו  של  הלי-כלשהי  לאי

וכי  אין  מדובר ,    ימים10כי  המחלוקת  בין  הצדדים  היא  על  פרק  זמן  של  ,  יצויין

הפוגעת  פגיעה  של  ממש  בעניינם  של  המשיבים  כי ,  בהתארכות  כה  ניכרת  בהליכים

 כי  אין  המשיבים  חולקים  על  כך,  עוד  יצויין.  ההליך  יתברר  בתוך  פרק  זמן  סביר

 . המחייב השקעת עבודה ניכרת, שהמדובר בתיק רחב היקף
כי  בנסיבות  העניין  הוכח  קיומו  של  טעם  מיוחד  כנדרש ,  מכלול  שיקולים  אלה  מלמד

.   ועד  בכלל9.5.04הערעור  יוגש  עד  ליום  .  אני  נעתר  לבקשה,  לפיכך.  למתן  ארכה

  באמצעות החלטה  זו  תועבר  לצדדים  ללא  דיחוי.  איני  עושה  צו  להוצאות  בבקשה  זו

 ".הפקסימיליה

 :  אמיר זולטי הרשם'כב נפסק מפי 3960/0048א "בש -ב

-דינו  של  בית-בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על  פסק"

הבקשה .  20.3.00מיום  )  פורת'  סגן  הנשיא  ח'  כב(יפו  -אביב-המשפט  המחוזי  בתל

  .1.6.00 הוגשה ביום
דין  האמור  נתגלעו  חילוקי  דעות  בינו  לבין ה-כי  לאחר  מתן  פסק,  המבקש  טוען.  1

-  פנה  המבקש  במכתב  לבית11.4.00ביום  .  דינו  ולפיכך  נותר  נטול  ייצוג-עורך

  הושב  לו  המכתב 30.4.00  -ב.  הדין-לפסק"  הבהרה"המשפט  המחוזי  ובו  ביקש  

ביום .  18.5.00המבקש  עשה  כן  רק  ביום  .  א"ונאמר  לו  כי  עליו  לפתוח  תיק  בש

אין  לי  מה  להוסיף  על  הכתוב 'לפיה  ,  המשפט-ו  החלטת  בית  נשלחה  ל21.5.00
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  ניסה  המבקש 30.5.00ביום  .  '.הדין  ואין  סמכות  להזקק  לבקשת  המבקש-בפסק

.   הוגשה  הבקשה  שבפני1.6.00  וביום  20.3.00הדין  מיום  -להגיש  ערעור  על  פסק

בהתחשב  בעובדה  שבמהלך  התקופה  חלו ,  לב  וברציפות-לטענת  המבקש  פעל  בתום

 . פסח ויום העצמאות והוא החל בעבודתו במקום עבודה חדשחג ה
שחדל  מייצוג ,  דין-העובדה  שהמבקש  אינו  עורך,  לטענתו.  המשיב  מתנגד  לבקשה.  2

אינה  מקימה  טעם ,  דינו  הקודם  ושלא  פנה  לקבלת  יעוץ  משפטי  חלופי-ידי  עורך-על

ר  הם מה  גם  שעל  פני  הדברים  סיכויי  בקשת  רשות  הערעו.  מיוחד  להארכת  מועד

המשפט  העליון  בכל  הנוגע  לבקשות  רשות -  בהתחשב  במדיניות  בית–קלושים  

, )תגמולים  ושיקום(ערעור  שני  ולעובדה  שהמדובר  בערעור  לפי  חוק  הנכים  

המשפט  המחוזי  לנקודה -  ערעור  המוגבל  עוד  בשלב  הדיון  בבית–  1959-ט"התשי

 . משפטית בלבד
  משפטית  באשר  לנקיטת  ההליך כבר  נפסק  לא  פעם  כי  טעות.  הדין  עם  המשיב.  3

הורביץ '  הורביץ  נ  576/86ש  "ב:  וראו(הראוי  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  

סדרי  הדין ,  זוסמן'  י;  )לא  פורסם(לוחות  ישראל  '  תעל  נ  3329/92א  "ע;  )לא  פורסם(

 ). 891) לוין' ר ש"בעריכת ד, 1995, מהדורה שביעית(האזרחי 
 2901/99א  "בש(עדר  ייצוג  אינם  מקימים  טעם  כאמור  דין  ואף  הי-גם  חילופי  עורך

המפלגה '  וינברגר  נ  864/86ש  "ב;  )לא  פורסם(דניאלי  אסתר  '  דניאלי  מיכאל  נ

' סלמה  פורטונה  נ  1820/99א  "בש;  )לא  פורסם  (הדתית  הלאומית  הפועל  המזרחי

המבקש  השתהה  כחודש  בהגשת  בקשת  רשות )).  לא  פורסם(מ  "נרקיסי  ראשל  בע

מחצית  מתקופת  האיחור  נובעת  מכך  שמשך  למעלה  משבועיים  לא  נקט כ.  הערעור

המשפט -המשפט  המחוזי  ובין  פניה  לבית-  בין  פניה  לבית–המבקש  הליך  כלשהו  

לו  הוא  נזקק  נוכח  הוראות "  טעם  מיוחד"אין  בטענותיו  כל  הסבר  העולה  כדי  .  העליון

 ". איפואהבקשה להארכת מועד נדחית.  לתקנות סדר הדיון האזרחי528תקנה 

 :  אמיר זולטי הרשם'כב נפסק מפי 3413/0049א "בש -ב

 . לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים הגעתי לכלל מסקנה שדין הבקשה להידחות. 4"
טעם "המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בחיקוק  וככזה  טעונה  הארכתו  

  מעין טעם).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  :  וראו"  (מיוחד  

דינן  היא  עניין  שביניהן  לבין -העובדה  שהחליפו  את  עורך.  זה  לא  נמצא  למבקשות

 338/81ש  "ב:  וראו(  ואין  היא  גוברת  על  מירוץ  הזמנים  –)  בעבר  ובהווה(עורכי  דינן  

הערעור ,  גוטפרוינד'  בן  נון  וא'  ח;  613)  4(ד  לה"פ,  טייק'  עמיתי  מלון  ירושלים  נ
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בקשת  ההארכה  עצמה  כוללת  כבר  התייחסות מה  גם  ש).  200)  ז"תשנ  (האזרחי

  כך  שהצורך  בארכה  לשם  לימוד –ממשית  להחלטה  נשוא  בקשת  רשות  הערעור  

ומתן  בין  הצדדים  עשויה  לשמש -העובדה  שמתנהל  משא.  החומר  אינו  כה  זועק

אולם  אין  לראות  צד  כמוחל  על  זכויותיו .  עילה  לבקשה  מוסכמת  להארכת  מועד

אך  מעצם  הסכמתו )  ות  ערעור  בתקופה  קצובה  בלבדלרבות  הזכות  להיחשף  לאפשר(

הדין  עם  המשיבה  גם  באשר  לקיומה  של  אפשרות  ערעור  בתום .  ומתן-לנהל  משא

אין  משמעו  ביטול "  החלטה  אחרת"קיומם  של  שני  מסלולי  ערעור  על  :  ההליך

כשם  שהזכות  לערער  על  החלטת  ביניים :  המגבלות  החלות  על  כל  אחד  מהם

הדין  אינה  הופכת  ערעור  על  החלטת  הביניים  בלבד -במסגרת  הערעור  על  פסק

 . כך אין היא מסירה את מגבלות המועדים באשר לערעור כאמור" ערעור בזכות"ל
לא  מצאתי  גם  מקום  להיענות  לבקשתן  החלופית  של  המבקשות  להארכת  מועד  עד 

היענות  לה  משמעה  מתן  עידוד  להגשת :  לחלוף  עשרה  ימים  ממתן  החלטתי  זו

  בין  אם –לארכה  בפועל  )  כמעט  תמיד(  שכן  המבקש  יזכה  –ת  מועד  בקשות  להארכ

המבקשות .  הבקשה  להארכת  מועד  נדחית  איפוא  .תתקבל  בקשתו  ובין  אם  תדחה

 " .ח" ש2,000יישאו בהוצאות המשיבה בסך 

 : קלמנוביץ-מאק'  ח הרשמת'כב נפסק מפי 4460/0050א "בש -ב

 . לערעור שניזוהי בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות . 1"
משפט  השלום  תביעה  בטענה  שמותה  של  המנוחה  שולמית -המבקש  הגיש  לבית

וכך ,  התביעה  נדחתה.  מ  נגרם  עקב  רשלנות  רפואית  של  עובדי  המשיבה"אלחסיד  בע

עתה  מבקשת  המבקשת  רשות  להגיש .  המשפט  המחוזי-גם  ערעור  שהוגש  לבית

 . ערעור נוסף
כח -לטענת  באת.  דין  אחר-די  עורךי-בערכאות  הקודמות  יוצגה  המבקשת  על.  2

מורכבות  העניין  והזמן  הקצר  שנותר  להגשת ,  החלפת  הייצוג  בתיק,  המבקשת

) שלושה  ימים  לאחר  הגשת  הבקשה  להארכת  המועד(בקשת  רשות  הערעור  

 . מצדיקים מתן אורכה
דין  אינם  מהווים  טעם  מיוחד -לטענתה  חילופי  עורכי.  המשיבה  מתנגדת  לבקשה.  3

כן  מציינת  היא  כי  הבקשה .    וסיכויי  המבקש  לזכות  בערעורו  קלושים,להארכת  מועד

 . הוגשה ללא תצהיר
נדרש  טעם ,  1984-ד"  התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528בהתאם  לתקנה  .  4

 . מיוחד להארכת המועד להגשת בקשת רשות ערעור
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י עמית  338/81ש  "ב(דין  אינם  בבחינת  טעם  מיוחד  -נפסק  לא  אחת  כי  חילופי  עורכי

, הפועלים  ליסינג'  וינשטיין  נ  169/87א  "בש;  613)  4(ד  לה"פ,  טייך'  מלון  ירושלים  נ

-תק,  'הקדש  המנוחה  צפורה  ואח'  ואקף  נוסיבה  נ  5817/91א  "בש;  785)  4(ד  מא"פ

 ). 839 )4(91 על
יחד  עם  טעמים ,  הלכה  היא  כי  עצם  הגשת  הבקשה  תוך  המועד  עשויה,  עם  זאת.  5

 ). 307) 1(ד כד"פ, אלקרעין' אבו שמסייה נ 34/70ש "ב(להוות טעם מיוחד , אחרים
 . האם יש מקום להחיל הלכה זו על הבקשה שבפני, איפוא, השאלה היא

 : אני סבורה כי על שאלה זו יש להשיב בשלילה מטעמים אלו
בתגובתה  לבקשת  האורכה  מציינת  המשיבה  כי  נתנה  את  הסכמתה  לבקשה .  6

כך  שלרשות  המבקש  עמדו ,    כשישה  שבועותקודמת  של  המבקש  להארכת  מועד  של

מלבד  האורכה ,  במקום  שלושים  הימים  הקבועים  בחוק,  שבעים  יום  להגשת  הבקשה

 . הנוספת המבוקשת עתה
, אין  די  בהסבר  סתמי  בדבר  מורכבות  העניין,  מנת  להצדיק  אורכה  כה  ממושכת-על

 . והסבר כזה אינו מצוי בפני
ועובדה ,  הדין  קסלר-העברת  הייצוג  לעורכתאין  בבקשה  פירוט  מדוייק  של  מועד  .  7

אם  הועבר  הייצוג  בסמוך  לאחר  מתן ,  שהרי.  זו  מצטרפת  לאמור  בפסקה  שלפניה

ואילו  אם .  לא  הוסבר  מדוע  לא  ניתן  היה  להסתפק  בפרק  זמן  זה,  הדין  בערעור-פסק

. על  המבקש  להסביר  מדוע  לא  פעל  להסדרת  הייצוג  במועד,  הוחלף  הייצוג  לאחרונה

 . שה שבפני אינה מפרטת כל זאתאולם הבק
בנסיבות  אלו  גובר  עניינה  של  המשיבה  שלא  להיות  מוטרדת  עוד  בהליכים  נוספים 

 . על פני עניינו של המבקש
 : נימוק נוסף לדחיית הבקשה נוגע לסיכויי הזכייה בערעור. 8

טעה 'וכי  ,  'הדין-יש  סתירות  עובדתיות  מהותיות  בגוף  פסק'בבקשה  טוען  המבקש  כי  

 . 'כפי שיפורט בבקשה, המשפט שלערעור גם מבחינה משפטית-בית
רשות  לערעור  שני  ניתנת ,  כידוע.  גם  כאן  לא  עמד  המבקש  בנטל  המוטל  עליו

כלל  באותם  מקרים  המעוררים  עניין  ציבורי  מעבר  לעניינם  של -ובדרך,  בצמצום

ד "פ,  מ"בע)  הדר  חיפה(מצת  אור  '  מ  נ"חניון  חיפה  בע  103/82ע  "ר(הצדדים  להליך  

 ). 123) 3(לו
 . לא נאמר בבקשה דבר באשר לנימוקים המצדיקים מתן רשות ערעור, במקרה זה. 9

בלא  פירוט  כלשהו ,  הוא  כי  למבקש  טענות  עובדתיות  ומשפטיות,  כאמור,  כל  שנאמר

 . של טענות אלו
ידי  שתי -ובהתחשב  בכך  שטענות  המבקש  נדחו  פה  אחד  על,  על  סמך  האמור  בבקשה
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ן  לקבוע  כי  סיכויי  המבקש  לקבל  רשות  ערעור  ולזכות  בערעורו לא  נית,  ערכאות

 . טובים
לאחר  כתיבת  החלטה  זו  התקבלה  בקשת  המבקש  לצירוף  תצהיר  לבקשה .  10

אף ,  עיינתי  בבקשה  לגופה.  להארכת  מועד  ולמתן  רשות  להגיב  על  תגובת  המשיבה

פי  שלא  מצאתי  בה  נימוק  להימענות  מצירוף  התצהיר  ומהעלאת  הטענות -על

 . הנוספות בבקשה המקורית
ייתכן  שיש  באמור  בבקשה  כדי  להיטיב  את  מצבו  של  המבקש  בכל  הנוגע .  11

אולם  אין  בה  תשובה .  דין-ידי  עורך-לנקיטת  הפעולות  הדרושות  להסדרת  ייצוגו  על

 . מספקת לעניין הסיכוי לזכות בהליך
ותיו  של אף  ניסיונ-ונראה  לי  כי  על,  המשפט  המחוזי-הדין  של  בית-עיינתי  בפסק

עדיין ,  המבקש  להציג  את  העניין  כמעורר  שאלות  עקרוניות  בעלות  עניין  ציבורי

 . נותרו סיכוייו של המבקש לקבל רשות ערעור ולזכות בערעור קלושים
בהתחשב  בנסיבות  הטרגיות .  נוכח  כלה  אמור  החלטתי  לדחות  את  הבקשה.  12

 ".אין צו להוצאות, שבבסיס הבקשה

 : קלמנוביץ-מאק'  ח הרשמת' כב מפי נפסק3649/0051א "בש -ב

דין  שניתן -המשפט  המחוזי  בחיפה  לעכב  ביצועו  של  פסק-המבקש  ביקש  מבית"

וכן  לשלם  למשיב ,  לפיו  נצטווה  לפנות  דירה  השייכת  למשיב,  משפט  השלום-בבית

 . סכום כסף
להתנות  את  עיכוב  הביצוע  בהפקדת פינקלמן  '  השופט  ש'  כב  החליט  7.3.2000ביום  

 . ח להבטחת הוצאות המשיב" ש50,000ומן או ערבות בנקאית בסך סכום מז
 . על כך מבקש המבקש לערער

המשפט  המחוזי  לעיין  מחדש -  הגיש  המבקש  בקשה  לבית12.3.2000ביום  

  נדחתה  הבקשה  וניתנה  למבקש  אורכה  להפקדת 2.5.2000וביום  ,  בהחלטתו

 . הערבות
הרי  המועד  להגשת  הערעור ,  כיוון  שהמבקש  מבקש  לערער  על  ההחלטה  הראשונה

 . צריך להימנות ממועד מתן אותה החלטה
וכן ,  על  מבקש  הארכת  המועד  להראות  סיכוי  טוב  לזכות  בהליך  בו  הוא  מבקש  לנקוט

על  המבקש  להראות ,  מקום  שהמועד  שהוחמץ  נקבע  בחיקוק.  להצדיק  את  האיחור

 .  לתקנות סדר הדין האזרחי528בהתאם לתקנה , טעם מיוחד לאיחור
כך  שהערעור  הוא  ברשות  ולא ,  המדובר  בערעור  שני  על  החלטת  ביניים,  במקרה  זה

                                                           
 .2067) 2(2000על -תק, ישראל הייטנר' ברוך בוזגלו נ 3649/00א "בש  51
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 . בזכות
הסיכוי  שתינתן  למבקש  רשות ,  בנושא  זה  של  הפקדת  הערבון  להבטחת  ההוצאות

בדרישה ,  איפוא,  המבקש  אינו  עומד.  קלוש  ביותר,  והוא  אף  יזכה  בערעורו,  לערעור

 . ך כדי לדחות את הבקשהודי בכ, לקיומו של סיכוי טוב לזכות בהליך
ידי -ייצוגו  של  בעל  דין  על-אי,  על  כך  יש  להוסיף  את  העובדה  שגם  לגוף  העניין

 2040/90א  "רע(כטעם  מיוחד  להארכת  מועד  ,  כשלעצמו,  דין  אינו  מוכר-עורך

שהמבקש  אינו  עומד  אף ,  מכאן  ).370  )2(90  על-תק,  יעל  סלע'  פלטיאל  סלעד  נ

 ".אני דוחה את הבקשה, לפיכך.בתנאי השני להארכת מועד

 :  אמיר זולטי הרשם'כב נפסק מפי 3805/0052א "בש -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף"
' דורנר  וא'    ד,אור'  השופטים  ת'  כב(המשפט  העליון  -  נתן  בית30.4.00ביום  .  1

וקרא ה,  המחזיק  שמונה  שורות,  הדין-פסק.  1225/98א  "  ע-דינו  ב-את  פסק)  ריבלין

 . 4.5.00כוחו דאז של המבקש ביום -כוחם של הצדדים והומצא לבא-במעמד באי
הדין -נודע  לו  דבר  מתן  פסק,  לטענת  המבקש.    הוגשה  הבקשה  שבפני25.5.00ביום  

המשפט  העליון -דין  חדש  שפנה  לבית-הוא  מיהר  לפנות  לעורך.  21.5.00ביום  

יון  נוסף  מעוררת  סוגיות כי  עתירתו  לד,  עוד  הוא  טוען.  ארבעה  ימים  לאחר  מכן

 . שחשיבותן רבה ומטעם זה יש לאפשר לו להישמע
,   לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף4המועד  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף  קבוע  בתקנה  .  2

-עשר  ימים  מיום  מתן  פסק-העתירה  תוגש  תוך  חמישה':  לפיה,  1984-ד"התשמ

 . 'ם מיוחד לכךאולם רשאי הרשם להאריך את המועד אם הראה העותר טע, הדין
הדין -מועד  זה  נתייחד  בקיצורו  בכך  שתחילתו  אינה  מותנית  אף  בהמצאת  פסק

'   נHer Majesty the Queen in Right of Canada  6206/93א  "בש:  וראו(לצדדים  

פיירמנס  פנד  חברה  לביטוח '  אנטוריה  נ  589/68'  המ;  1481)  3(93על  -תק,  ריינהולד

 1995,  מהדורה  שביעית  (סדרי  הדין  האזרחי,  וסמןז'  י;  700,  699)  2(ד  כב"פ,  מ"בע

 . בענייננו אין לכך נפקות מיוחדת). 874) לוין' ר ש"בעריכת ד
הדין  ובין  אם  יימנו  ממועד  המצאתו -הואיל  ובין  אם  יימנו  הימים  ממועד  מתן  פסק

בעצם  קביעתו  של  מועד ,  מכל  מקום.  עדיין  חלף  המועד,  כוחו  דאז  של  המבקש-לבא

משתמעת ,  גם  מעצם  הבחירה  במועד  מתן  פסק  הדיון  כנקודת  ייחוסכמו  ,  כה  קצר

המשפט -דינו  של  בית-הכוונה  שלא  להאריך  יתר  על  המידה  מצב  חריג  זה  בו  פסק

תפורש  אף "  הטעם  המיוחד"ראוי  כי  דרישת  ,  מטעם  זה.  העליון  אינו  סופי  וחלוט

                                                           
 .621) 2(2000על -תק, פקיד שומה חיפה' איתן טופורק נ 3805/00א "בש  52
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תקנות   ל528  בהתייחס  לפרשנותה  בנסיבות  אליהן  מתייחסת  תקנה  –ביתר  חומרה  

 . 1984-ד"התשמ, סדר הדין האזרחי
 . דין וחשיבות העתירה- חילופי עורך–שני טעמים מצויים בבקשה שבפני . 3

הדין -ובכלל  זה  גם  הטענה  המשתמעת  לפיה  לא  הועבר  פסק(דין  -חילופי  עורך

" טעם  מיוחד"אין  בהם  משום  ,  הם  עניין  שבין  לקוח  למרשו)  למבקש  עצמו  במועד

' בן  נון  וא'  ח;  613)  4(ד  לה"פ,  טייק'    מלון  ירושלים  נעמיתי  338/81ש  "ב(

' סלמה  פורטונה  נ  1820/99א  "בש;  200)  ז"תשנ  (הערעור  האזרחי,  גוטפרוינד

גם  חשיבות  העניין  נשוא  העתירה  אינה ).  1649)  3(99על  -תק,  מ"נרקיסי  ראשל  בע

-תק,  עופר  דרור'  רויטל  תדמור  נ  7769/98א  "בש(טעם  מיוחד  ,  כלשעצמה,  מקימה

ארגון  סוכנים  ובעלי  תחנות  דלק '  מדינת  ישראל  נ  5778/94א  "בש;  198)  3(99על  

דין  קצר -כאמור  בפסק,  המדובר,  מה  גם  שבעניינו).  872)  4(ד  מח"פ,  'בישראל  ואח

 ". חשיבות קשיות או חידוש"כל הלכה בעלת , כל פניו, ביותר שאינו קובע
אולם  כבר ,  פיינים  אלהאפשר  שטענות  המבקש  מעוררות  סוגיות  הניחנות  במא

ידי  בעלי -איננו  קובע  מה  שנטען  על,  כביכול,  לעניין  קביעתה  של  הלכה'כי  ,  נפסק

' המשחטה  המאוחדת  שוק  הכרמל  נ  8/86א  "דנ  ('הדין-הדין  אלא  מה  שנפסק  בפסק

. ל.בנק  י'  קוסוי  נ  29/84נ  "ראו  גם  ד;  160,  157)  2(ד  מ"פ,  יפו-אביב-עיריית  תל

  הבקשה  להארכת  מועד –סיכומו  של  דבר    ).512,  505)  4(לחד  "פ,  מ"פויכטונגר  בע

 " .נדחית

 ל"הדין בחו-עומס עבודה במשרד ושהיית עורך . ו
בוודאי  כאשר .    במשרד  הוא  כשלעצמו  אינו  מקים  טעם  מיוחד  להארכת  מועדהעומס  עבוד

  בעל לפיה  שההגם  טענה  .  צירוף  תצהירו  של  המבקש-לכך  יש  להוסיף  את  הפגם  בדבר  אי

 8298/0454  א"  בש-  כך  נפסק  גם  ב53ל  היא  כשלעצמה  אינה  מצדיקה  הארכת  מועד"בחו  הדין

 : בקשה להארכת מועד להגשת ערעורבדחותו  הרשם יגאל מרזל' כבמפי 

המשפט -דינו  של  בית-זוהי  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק.  1"

א  כי  תינתן בקשתו  של  המערער  הי.  28.6.04יפו  אשר  ניתן  ביום  -אביב-המחוזי  בתל

המונה ,  הכרס-הדין  עב-  ימים  נוספים  להגשת  ערעורו  היות  ופסק30לו  אורכה  של  

  עמודים  רצוף  קביעות  משפטיות  וקביעות  עובדתיות  אשר  רוב  רובן  מקימות 67

מכאן  עולה  הצורך  לשיטתו  בהכנת .  לדידו  עילה  לבחינה  מחדש  במסגרת  ערעור  זה

                                                           
 QUEEN 4719/93א "בש;  )לא  פורסם  (כימניר  שירותי  תעופה'  המוסד  לביטוח  לאומי  נ  5200/00א  "בש  53

IN RIGHT OF CANADA 651-652, 646) 5(ד מז" פ,רבקה ריינהולד' נ. 
 .2692) 3(2004על -תק, 'הדסה קסטן ואח' יעקב חיננזון נ 8298/04א "בש  54
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וד  נטען  כי  המבקש  נעדר  מן  הארץ ע.  כתב  ערעור  שיאזכר  כל  עילה  ועילה  כאמור

כוחו  מצויים  בעומס  עבודה  רב  במיוחד  עקב  סיומה  של  פגרת -בחלק  מהתקופה  ובאי

  לתקנות 529  -  ו397הקיץ  ולפיכך  אינם  יכולים  לעמוד  במועדים  הקצובים  בתקנות  

 ").התקנות: "להלן (1984-ד"התשמ, סדר הדין האזרחי
בנימוקים  המפורטים  בבקשה  כדי אין  ,  לטענתם.  המשיבים  מתנגדים  לבקשה.  2

  לתקנות  קובעת 414תקנה  ,  ראשית:  להוות  נימוק  מספיק  למתן  הארכה  המבוקשת

כתב  הערעור  יפרט  בצורה  תמציתית  את  נימוקי  ההתנגדות  להחלטה  שעליה 'כי  

הדין  דלמטה -  הצצה  קצרה  בפסק'...שלא  על  דרך  הוויכוח  או  הסיפור,  מערערים

המחלוקת  בין  הצדדים  בעיקרה  עובדתית  ולכן ,  שהבניגוד  לנטען  בבק,  כי,  מלמדת

כוחו  של  המבקש  אשר  מכירים -לרשות  באי,  שנית.  הקביעות  המשפטיות  ספורות

על  זאת .    יום  להגשת  כתב  ערעור  מטעמו90עמד  פרק  זמן  של  ,  את  התיק  על  בוריו

 .יש להוסיף כי המבקש נמנע מהגשת תצהיר בתמיכה לטענותיו העובדתיות
נחה  דעתי  כי  דין  הבקשה ,  י  בחומר  שבפני  ובטענות  הצדדיםלאחר  שעיינת.  3

נקודת  המוצא  היא  כי  אין  בהיקפו  הנרחב  של  התיק  מעיקרו  של  דבר  כדי .  להידחות

יוסף   9167/03א  "ראו  בש(להשליך  בהכרח  על  משך  הזמן  הדרוש  להכנת  הערעור  

ל  מקרה יש  לבחון  כ).  2297)  3(2003על  -תק,  )גולן(נעים  כליף  '  נ'    אח2-כדורי  ו

הדין  מלמד  אכן  כי  רובו  ככולו -עיון  בפסק.  כך  גם  במקרה  שבפני.  פי  נסיבותיו-על

-מושתת  על  אדנים  של  קביעות  עובדתיות  ונראה  כי  פרק  הזמן  שעמד  לרשות  באי

אין  המדובר  בלחץ  עבודה .  כוחו  של  המבקש  אמור  להספיק  להכנתו  של  ערעור  זה

מבקש  היה  להיערך  באופן  אשר כוח  ה-על  באי.  יוצא  דופן  שארע  באופן  פתאומי

עומס  עבודתם  במשרדם  הוא .  יבטיח  עמידה  במטלות  המשפטיות  של  לקוחם

המוסד   5200/00א  "ראו  בש(כשלעצמו  אינו  מקים  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  

לכך  יש  להוסיף  את ).  576)  3(2000על  -תק,  כימניר  שירותי  תעופה'  לביטוח  לאומי  נ

ל  הרי "אשר  לטענתו  לפיה  שהה  בחו.  בקשצירוף  תצהירו  של  המ-הפגם  בדבר  אי

ל  היא  כשלעצמה  אינה  מצדיקה  הארכת  מועד "שהעובדה  כי  בעל  דין  נמצא  בחו

5(ד  מז"  פ,רבקה  ריינהולד'  נ  QUEEN IN RIGHT OF CANADA  4719/93א  "בש(

" טעם  מיוחד"כאמור  אין  בטעמים  שהועלו  בבקשה  כדי  להוות  ).  651-652,  646)  

 ). סיפא לתקנות528תקנה (ע בחיקוק הנדרש להארכת מועד שנקב
המועד  להגשת  הערעור  יהיה  עד  ליום .  כי  דין  הבקשה  להידחות,  התוצאה  היא.  4

 ".אין צו להוצאות, בנסיבות העניין. 28.9.04
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המשפט  למתן  אורכה  להגשת  בקשת  רשות  ערעור -  נעתר  בית9309/0455)  'חי(א  "בש  -ב

וכך  נפסק .  ואף  זאת  בקושי  רב"    עבודהעומס"למרות  איחור  של  ארבעה  ימים  בנימוק  של  

 : סעב'  השופט כ'כבמפי 

  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  (הארכת  המועד  המבוקשת  טעונה  טעם  מיוחד  ,  כידוע"

מפעל '  נ'  עיריית  כפר  סבא  ואח  8577/03א  "ראה  גם  ע,  )1984-ד"התשמ,  האזרחי

' נ'  רפאל  פריג  1207/04א  "בש;  218,  217)  4(2003על  -  תק,מ"הביוב  מי  קולחין  בע

עיריית  כפר   8577/03א  "  ע-דין  ב-ופסק,  2605)  1(2004על  -  תק,'ואח"  כל  הזמן"

 .218 217) 4(2003על - תק,מ"מפעל הביוב מי קולחין בע' נ' סבא ואח
מתגבשת  פעמים  רבות ,  בחלוף  המועד  לנקיטת  הליך,  הגישה  המקובלת  גורסת  כי

 : נקבע כבר כי. רחסינות לצד שכנגד מפני הטרדתו בהליך של ערעו
-בדרך,  דין  אינה  משמשת-בעבר  נהג  הכלל  כי  טעות  שבחוק  של  עורך,  אכן'

ד "פ,  פלורנס'  מדינת  ישראל  נ  45/76ע  "בר:  ראו(צידוק  לאיחור  המועד  ,  כלל

' ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י;  617)  2(ל

אין  בו  בלבד  כדי  להצדיק כך  גם  עצם  היותו  של  האיחור  קטן  ).  891(לוין

 ).897' בעמ, ל"בספרו הנ, זוסמן' י: ראו(הארכת המועד 
, הרשות  המוסמכת  לפי  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים'  פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "  רע-וב

 : שם צויין כי, 746) 1(2002על -תק
לאחרונה  חל  ריכוך  של  ההלכה  הנוקשה  שנהגה  עד  כה  בסוגיית  הארכת '

כי  אין  לשלול  בכל  מקרה  בקשה  למתן  ארכה ,  כך  נפסק.  המועד  מחמת  טעות

וכי  מקום  שעוצמת  הפגיעה  בציפיות  בעל  הדין  האחר  היא ,  בשל  טעות  שבדין

, כך  יהיה.  ניתן  יהיה  להכיר  בטעות  זו  כטעם  מיוחד  להארכת  מועד,  פחותה

 -הדין  ב-  ראה  פסק'.מקום  בו  נתן  בעל  הדין  הודעה  לבעל  הדין  האחר,  למשל

: ראו(,  2605)  1(2004על  -  תק,'ואח"  כל  הזמן"'  נ'  פאל  פריגר  1207/04א  "בש

 ; )702) 4(ד נד"פ, אהרן אמנון' יוסף אהרן נ 6708/00א "בש
 : נקבע עוד כי

מקום  בו  נתן  בעל  הדין  הודעה  לבעל  הדין  האחר  ביחס ,  למשל,  כך  יהיה'

חשיבות  האינטרס  של ,  לעיתים.  לכוונתו  להגיש  ערעור  או  עתירה  לדיון  נוסף

השופט '  כבדברי    ('.כל  מקרה  ונסיבותיו.  ל  הדין  הטועה  תכתיב  את  התוצאהבע

הרשות  המוסמכת  לפי  חוק  נכי '  פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "  רע-  בריבלין

 ). 32דינים עליון סא , רדיפות הנאצים

                                                           
 .1120) 3(2004מח -תק, מ"האחים מולא סוכניות בע' נ' אמי בדיע אליאס ואח 9309/04) 'חי(א "בש  55
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 : וכעת אעבור לדון בבקשה שבפני
ן  כי כוח  המבקשים  טוע-בא,    ימים4הבקשה  הוגשה  באיחור  של  ,  במקרה  שבפני

 . האיחור נבע מעומס רב בעבודה והארכת המועד לא תגרום כל נזק למשיבה
, "טעם  מיוחד"ל  מענה  לדרישה  של  "בדוחק  רב  ניתן  למצוא  בנימוקים  הנ,  לטעמי

יצירת  הציפיות  הממשיות  אצל -ואי)    ימים4(חרף  זאת  ועקב  האיחור  הקצר  

יתן  ללמוד  מהגישה ועל  דרך  האנלוגיה  נ,  כי  לא  תוטרד  בהליך  מסוג  זה,  המשיבה

 ,2605)  1(2004על  -  תק,'ואח"  כל  הזמן"'  נ'  רפאל  פריג  1207/04א  "  בש-שנקבעה  ב

 : כששם נקבע, על המקרה שלנו, 2606
מידת  האיחור  במקרה .  נראה  לי  כי  ניתן  להעתר  למבוקש,  על  רקע  הלכות  אלה'

חישוב  המועד  האחרון  לנקיטת  הליכים  עם  תום  העיצומים .  זה  היא  מיזערית

בהירות  בדין  בשאלה  האם  יש -בין  היתר  נוכח  אי,  שירות  המדינה  עורר  קושיב

מקום  להביא  בחשבון  במניין  הימים  את  יום  העבודה  הראשון  לאחר  סיום 

אין  המשיבים  מצביעים  על  פגיעה  בציפיה  או  באינטרס ,  זאת  ועוד.  העיצומים

 ולהאריך  את  המועד,  יש  להעתר  למבוקש,  במצב  זה.  ראויים  להגנה  שלהם

 '.משפט זה-להגשת הליך לבית
מן  הראוי ,  גרמה  להליך  שבכותרת,  שהתנהלות  המבקשים,  לב  לכך-ובשים,  עם  זאת

להתנות  את  הגשת  בקשת  הרשות  לערער  מטעמו  בכך  שישלמו  למשיבה  הוצאות 

מ  כדין  וכן  הפרשי  ריבית  והצמדה "בצירוף  מע,  ח"  ש3,000בהליך  שבכותרת  בסך  של  

 . שלום בפועלמיום החלטה זו ועד ליום הת
והיא  תקובל  לרישום ,    ימים  מקבלת  החלטה  זו10בקשת  הרשות  לערער  תוגש  תוך  

 ".רק אם יוצג אישור על תשלום הסך האמור למשיבה

בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על   נדונה  5381/0156)  ם-י(א  "בש  -ב

. כוח  המבקשת-  שהנימוק  בבסיסה  הינו  עומס  על  באמשפט  שלום-החלטה  שניתנה  בבית

 : נפסק כי

שהקשה  עליו ,  כוח  המבקשת-הנימוק  היחיד  לבקשה  הוא  העומס  המוטל  על  בא.  2"

 . 1.2.01הבקשה הוגשה ביום . להגיש את הבקשה במועד
על  המבקשת  להצביע ,  מאחר  שהמועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  נקבע  בחיקוק.  3

 ).  לתקנות סדר הדין האזרחי528תקנה " (טעם מיוחד"על 
כוח  המשיב  בטענתו  כי  הפסיקה  לא  הכירה  בקשיים  מסוג  זה  כקשיים -צודק  בא.  4

עומר '  מ  נ"בנק  צפון  אמריקה  בע  1038/85ש  "וראה  ב,  "טעם  מיוחד"המבססים  

                                                           
 .12226) 1(2001מח -תק, קלימי עמנואל' קלימי נעמי נ 5381/01) ם-י(א "בש  56
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 95/86ש  "ב;  62,  57)  1(ד  מ"  פ,)בפירוק(מ  "גלבוע  חברה  לבניין  ועבודות  עפר  בע

" חשיבות  הבעיה"ם  כי  בפסיקה  נקבע  ג.  413,  411)  1(ד  מ"  פ,אי-גב'  אי  נ-גב

, 277)  3(ד  לו"פ,  ביהם'  זכאי  נ  331/82ש  "ב(,  "טעם  מיוחד"כשלעצמה  אינה  מבססת  

278 .( 
 ".לאור האמור דין הבקשה להידחות. 4

  שבסיסה  העומס  שנוצר .בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  נדונה  5200/0057  א"בש  -ב

 : נפסק כי. רכתוצאה מכך שהעובדים היו בחופשת הפסח ולא הוגש הערעו

הבקשה  שבפני .  במעמד  הצדדים,  9.4.00הדין  נשוא  הבקשה  ניתן  ביום  -פסק.  1"

הדין  הועבר  ליועץ  המשפטי  של -כי  פסק,  בבקשה  נטען.  19.7.00הוגשה  ביום  

. משפט  זה-נוכח  קיומו  של  תיק  ערעור  נוסף  התלוי  ועומד  בבית,  להנחיותיו,  המבקש

ח  ועובדי  המבקש  שהו  בחופשה הואיל  ובתקופה  להגשת  הערעור  חל  חג  הפס

. מרוכזת  והואיל  והכנת  הערעור  הצריכה  עבודה  רבה  לא  הוגש  הערעור  במועדו

  הוגשה 19.7.00  וביום  2.6.00ביום  )  בלא  בקשה  להארכת  מועד(לפיכך  הוגש  הערעור  

שכן  לתוצאה  בו ,  נודעת  לבירור  התיק  חשיבות  רבה,  לטענת  המבקש.  הבקשה  שבפני

 . יבוב רביםתהיה השלכה על תיקי ש
לעניין  זה  הן  מציינות  כי  גם  הניסיון  להגשת  הערעור .  המשיבות  מתנגדות  לבקשה.  2

  נעשה  לאחר  חלוף  המועד  וממילא  לא  ניתן  הסבר  לשיהוי  הנוסף 2.6.00ביום  

כי  המבקש  לא  תמך  את  טענותיו  בתצהיר ,  עוד  טוענות  המשיבות.  בהגשת  הבקשה

גשה  לפחות  בקשה  להארכת  מועד  בתוך הוא  לא  הסביר  גם  מדוע  לא  הו.  ולא  פירטן

כי  ימי  הפגרה ,  בהתייחסן  לפגרת  הפסח  טוענות  המשיבות.  התקופה  להגשת  הערעור

-לא  הוצגו  בפני  בית,  טוענות  המשיבות,  לכך-אי.  ממילא  לא  נמנו  במניין  הימים

להצדיק  את ,  או  בהצטברם,  כל  אחד  כשלעצמו,  העשויים"  טעמים  מיוחדים"המשפט  

 . הארכת המועד כאן
מנת  להאריך  את  המועד -המבקש  נדרש  לטעם  מיוחד  על.  דין  הבקשה  להידחות.  3

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  :  וראו(להגשת  בקשת  רשות  ערעור  

לא  הובהר  גם  מדוע .  טעם  כאמור  לא  הובא  בפני").  התקנות:  "להלן,  1984-ד"התשמ

להגיש  באיחור  את חלפו  למעלה  מארבעים  וחמישה  יום  מן  המועד  בו  ניסה  המבקש  

ימי  חג  הפסח  לא  נמנו  ממילא  במניין  הימים :  ערעורו  ועד  להגשת  הבקשה  שבפני

, )פגרות(המשפט  וההוצאה  לפועל  -לתקנות  בתי)  1(1תקנה  :  וראו(להגשת  ערעור  

כך  שהחופשה  המרוכזת  לא  גרעה  מיכולתו ).    לתקנות529  ותקנה  1983-ג"התשמ

                                                           
 .576) 3(2000על -תק, כימניר שירותי תעופה' המוסד לביטוח לאומי נ 5200/00א "בש  57



     הארכת מועד שנקבע בחיקוק: 'שער ב

 
הארכת מועדים 136 

 

, טה  אם  להגיש  את  הערעור  אם  לאוההחל.  של  המבקש  להגיש  את  הערעור  במועד

כמו  גם  עומס  העבודה  בלשכה  המשפטית  של  המבקש  הם  עניינים  מן  הסוג  שבין 

א "בש:  וראו(  ואין  הם  מקימים  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  –דינו  -בעל  דין  לעורך

 8179/98א  "בש;  1318)  3(99על  -תק,  ,  דניאלי  אסתר'  דניאלי  מיכאל  נ  2901/99

מדינת   5778/94א  "בש;  922)  2(99על  -תק,  דין-  עורך,וביעקב  פרצ'  לה  לוין  ננ

א "בש;  872)  4(ד  מח"פ,  ארגון  סוכנים  ובעלי  תחנות  דלק  בישראל'  ישראל  נ

גם  חשיבות ).  252)  4(94על  -תק,  מ"מגדל  חברה  לביטוח  בע'  זאב  צוקר  נ  5676/94

ולעניין  זה  איני  מוצא  צורך  להידרש  לטענת  המשיבות (כשלעצמה  ,  הערעור

א "בש:  וראו(אינה  מקימה  טעם  מיוחד  )  כי  הערעור  אינו  מגלה  כל  חשיבות,  ותהטוענ

4719/93  Her Majesty The Queen in Right of Canadaרבקה  ריינהולד  ואח'    נ' ,

ארגון  סוכנים  ובעלי  תחנות '  מדינת  ישראל  נ  5778/94א  "בש;  652,  646)  5(ד  מז"פ

 ). 872) 4(ד מח"פ, 'דלק בישראל ואח
 ".רכת מועד נדחית איפואהבקשה להא

 : נפסק כי 1979/0158) יפו-א"ת(א "ע -ב

משפט -בפני  מספר  בקשות  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  החלטת  בית.  1"

דינו  בתביעות  המשיבים  כנגד  המבקשת  שהיא  הרשות -השלום  שנתן  את  פסק

  ההחלטה  ניתנה  בבקשות 1957-ז"תשיה  ,המוסמכת  לצורך  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים

 . חדות היות ובכל הבקשות עולה סוגיה דומההמאו
 : המבקשת שהיא למעשה המדינה מעלה את נימוקיה העיקריים שהם

במקרה  דנן .  לב  ביחס  למועד  שהוקצה  להגשת  הערעור-המבקשת  טעתה  בתום.  1

,   יום  כפי  שנקבע  בחוק  נכי  רדיפות  הנאצים30המועד  להגשת  הערעור  הוא  

 . רגילים להגשת ערעור והוא קצר מהמועדים ה1957-ז"תשיה
משפט  קמא  שונה  מההלכה -הדין  של  בית-פסק.  החידוש  שבהלכה  שנפסקה.  2

הדין  חדשני  ובניגוד  לתלם -בשל  היות  פסק.  המקובת  שהתגבשה  במשך  השנים

 . ידי ערכאות הערעור-הסיכוים טובים כי יבוטל על, שהוותווה בפסיקה עד כה
 . כוח המבקשת-עומס העבודה של בא. 3

 . ם מתנגדים לבקשה ולנימוקיההמשיבי
 דיון ומסקנות . 2

  קובעת  כי  לצורך  הארכת 1984-ד"התשמ,    סדר  הדין  האזרחית  לתקנו528תקנה  

 ". טעמים מיוחדים שירשמו: "מועד שנקבע בחיקוק יש צורך ב
                                                           

 .2829) 3(2001מח -תק,  אחרים7-אסא רחל ו' הרשות המוסמכת נ 1979/01) יפו-א"ת(א "ע  58
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הלכה  פסוקה  היא  כי  טעות  בדין  כשלעצמה  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת .  3

 . 417) 1(ד לז" פ,מ"ארגמן בע' מ נ"ת בעאדר 568/82ש "ב: מועד ראה
טעם "דין  אינם  בחינת  -עומס  עבודה  וסידורים  במשרדו  של  עורך':  כך  גם  נפסק  כי.  4

 . '"מיוחד
 1354/98א  "בש:    וכן  ראה  גם419)  1(ד  לז"  פ,אברבך'  בויארין  נ  1017/82ש  "ב:  ראה

, 6מהדורה  (  סדרי  הדין  האזרחיר  זוסמן  "ד;  'טמפו  תעשיות  בירה  ואח'  וינבלט  נ

 . 73 וכן הערה 898'  עמ)לוין' ר ש"בעריכת ד
 . 890' שם בעמ, זוסמן: ראה. גם סיכויי הערעור אינם מהווים טעם מיוחד. 5
אוסיף  עוד  כי  המבקשת  אף  לא  טרחה  מעיקרה  לתמוך  בקשתה  בתצהיר  והגישה .  6

נתמכו אך  התייחסתי  לנימוקים  לגופם  ואף  אילו  ,  בקשה  לצירוף  תצהיר,  מאוחר  יותר

 . בתצהיר כראוי לא היה בכך כדי לשנות לאור ההלכה כפי שפורט לעיל
ערה  אני  לרוחות  הנושבות  בעת  האחרונה  שבהן  יש  משום  ריכוך  של  ההלכה .  7

פסיקה  זו  מתבססת  על  העיקרון  של  היות .  שנהגה  עד  כה  בסוגיית  הארכת  המועד

הדרך  בפני  האזרח זכות  הגישה  לערכאות  זכות  חוקתית  שמשמעה  כי  אין  לחסום  את  

 . מלממש את זכויותיו
אינה  מכוונת  לפריצה  מוחלטת  של  גדר ,  אולם  גם  הפסיקה  ברוח  הליברלית  יותר

פסיקה  זו  מכוונת  למקרים  יוצאי .  ההלכה  המבוססת  היטב  בשאלת  הארכת  המועד

המקרה  שמבקש  הוא  חסר  יכולת  שנזקק  לסיוע ,  כגון.  דופן  ולנסיבות  קשות  במיוחד

 . יכים לקבלתו נמשכים זמן רבאשר ההל, משפטי
 . 702) 4(ד נד" פ,'אמנון אהרון ואח' יוסף אהרון נ 6708/00ש "ראה ב

 . לא זה המקרה שלפנינו. 8
בתיקים ,  ההיפך  הוא  הנכון.  המדינה  איננה  אזרח  קטן  וחלש  שנקלע  למצוקה  חריגה

 . דנן מופיעים פרקליטים מנוסים אשר מתמחים בתחום נשוא ההליכים
 . נה כדין כל מתדיין ועליה לעמוד במועדים כמצוות החוק וההלכה הפסוקהדין המדי

עקרונות  השווין .  לא  יהיה  זה  ראוי  להעדיף  את  המדינה  על  פני  מתדיינים  אחרים

. פועלים  כלפי  כל  הצדדים  להליכים  משפטיים,  בפני  החוק  וההגנה  על  זכויות  האזרח

 . נוהגת עם כל מתדיין אחראלו מחייבים הקפדה עם המדינה לפחות באותה מידה ה
גם  העיקרון  כי  מתדיין  זכאי  להגנה  על  ציפיתו  לסופיות  הדיון  אינו  עיקרון  שניתן .  9

 A/S'    נ.EXIM LINES BROS. S.A  3424/94  א"בש:  ראה.  (להתעלם  ממנו

INTERLEGO  ,בוני '  מ  נ"פ  בע"בנה  1468/99א  "וכן  בש)  1572)  2(94על  -תק

כאשר  המשיבים ,  במיוחד  נכון  הדבר  במקרה  דנן,  )1147)  2(99על  -תק,  מ"התיכון  בע

, ינו  שנים  עם  המבקשת  בשאלת  זכאותם  לקיצבהיאשר  התד,  הם  אנשים  קשישים
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במקרה  של  אנשים  כאלה .  וכל  רצונם  לעת  שיבה  להספיק  ליהנות  מהקיצבה

עלולה  חס  וחלילה  למנוע  מהם  ליהנות  מתוצאות ,  נות  וגם  אם  יזכויהתארכות  ההתדי

ינות  מהווים  אף  הם  משקל ילפיכך  שיקול  הגיל  ומשך  ההתד.  הערעורההחלטה  נשוא  

 . משמעותי למתן הגנה ראויה לצפייתם לסופיות הדיון
הבקשה  להארכת  מועד  להגשת  הערעור .  1:  הוחלט  כדלקמן,  כן-על-אשר.  10

 " .נדחית

 מצב בריאותי .ז
 . הכלל לעניין זה ידוע ומושרש

  של  אדם  כבטעם  מיוחד  המצדיק  הארכת המשפט  במחלתו-מכירים  בתי,  כלל-בדרך"

ובלבד  שהבקשה  הוגשה  ללא ,  אם  המחלה  מנעה  אותו  מלעסוק  בענייניו,  מועד

  59".איחור
  עובדת –האחד  :  כלל  זה  טומן  בחובו  שני  רכיבים  מצטברים  הטעונים  הוכחה"...  

  השפעת  המחלה  על  תיפקודו  של  בעל  הדין  ועל  יכולתו –והשני  ;  קיומה  של  המחלה

רק  בנסיבות  בהן  יוכח  שבעטיה  של  המחלה  נבצר .  המשפט  במועד-יתלפנות  לב

  60".מבעל הדין לפעול במועד יהווה הדבר טעם מיוחד להארכת המועד

איחור  הנובע  עקב  מצב  בריאותי  ומגבלה  ביכולת  לפעול  במועד  הנדרש  מהווה  טעם  מיוחד 

פיו  מצב הן  בתעודות  רפואיות  והן  בהסבר  מניח  את  הדעת  ל,  ובלבד  שהבקשה  נתמכה

  נדחתה 6171/0461  א"  בש-ב.  פי  הדין-בריאות  הוא  שמנע  את  האפשרות  לעמוד  במועד  על

עקב  כך  שהמבקשת  לא ,  בין  היתר,בקשה  להארכת  המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור

 : כלהלן,  עודד שחם, הרשם'כבוכקביעת . עמדה בתנאים שבארנו לעיל

 הארכת מועד"
, משכך.  משפט  זה  קבוע  בחיקוק-ביתהמועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  ל.  11

-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  "  (טעם  מיוחד"הארכתו  טעונה  

 ?האם הוכח טעם כזה במקרה שבפני). 1984
המועד  האחרון  להגשת  בקשת  רשות  לערער  על  ההחלטה  הראשונה  היה  ביום 

                                                           
; 895-896בעמודים  )  1995,  תל  אביב(,  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית,  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן  59

ש "ב  -ב;  702  דינים  עליון  נה,  רנה  רוזנבלום'  ל  נ"עזבון  המנוח  משה  אבטיחי  ז  6919/98א  "ראו  גם  בש
 ).לא פורסם (מ"מדינת הילדים בע' נ' מ ואח"וידיוקולור בע 825/86

 ).לא פורסם (מ"מדינת הילדים בע' נ' מ ואח"וידיוקולור בע 825/86ש "ב  60
 )3(2004על - תק,)838( סניף חולון –מ "בנק לאומי לישראל בע' רינה מיכאלי נ' גב 6171/04א "בש  61
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היה  ביום המועד  האחרון  להגשת  בקשת  רשות  לערער  על  ההחלטה  השניה  .  12.7.03

כי  הבקשה ,  אין  מחלוקת.  המשפט-בהתחשב  בתקופות  פגרה  ועיצומים  בבתי,  7.1.04

 . שבפני נגועה באיחור רב ביחס למועדים אלה
, יש  מקום  להאריך  את  המועד  נוכח  העובדה  שהיא  אישה  מבוגרת,  לטענת  המבקשת

בבקשה .  ואינה  מודעת  לדקדוקי  זכויותיה  המשפטיות,  החולה  בשורה  של  חוליים

  סבלה  המבקשת  מבעיות  בריאות  שונות 2003  ספטמבר  –נטען  כי  בחודשים  יולי  

  ינואר –  2003סדרה  נוספת  של  בדיקות  נדרשה  בתקופה  דצמבר  .  שדרשו  בדיקות

וכן  אושפזה ,    נפגעה  המבקשת  בתאונת  דרכים  ואושפזה2004בחודש  מרץ  .  2004

כוחה -עם  באכי  בשיחה  של  המבקשת  ,  בבקשה  שבפני  נטען.  2004בחודש  אפריל  

-  התברר  כי  המבקשת  סברה  בטעות  כי  הבקשה  לביטול  שהוגשה  לבית2004במאי  

וכי  דחיית  הבקשה ,  המשפט  העליון-המשפט  המחוזי  היתה  הליך  ערעורי  לבית

נטען  לקיומו  של  טעם ,  על  רקע  כל  אלה.  משפט  זה-מיצתה  את  זכותה  לפנות  לבית

 . מיוחד למתן ארכה
הרי  שלא ,  אשר  למצבה  הבריאותי  של  המבקשת.  דין  בקשת  הארכה  להידחות.  12

הוברר  מן  החומר  שבפני  כי  מצבה  זה  מנע  ממנה  להגיש  את  ההליכים  הנדרשים  או 

לא  נמסרו  כל  פרטים  אודות  מגעיה  של ,  בגדר  זה.  כוחה  בעניין  זה-להתייעץ  עם  באי

אין  בחומר ,  אכן.  כוחה  בפרק  הזמן  הארוך  מאז  ההחלטה  השניה-המבקשת  עם  באי

כדי  להצדיק  השתהות ,  הגם  שהוא  מלמד  על  קשייה  של  המבקשת,  ניין  זהשהוגש  לע

בפניה )  ביחס  להחלטה  הראשונה(ושל  שנה  )  ביחס  להחלטה  השניה(של  כחצי  שנה  

, מ"מדינת  הילדים  בע'  נ'  מ  ואח"וידיוקולור  בע  825/86ש  "ראו  ב(משפט  זה  -לבית

 ). 297) 3(86על -תק
הרי  שקשה  עד ,  לטיב  ההחלטה  השניהאשר  לטענה  של  המבקשת  בדבר  טעות  בנוגע  

-דין  לכל  אורך  ההליכים  בבית-המבקשת  היתה  מיוצגת  בידי  עורכי.  מאוד  לקבלה

שעומדת  לה  האפשרות  לתקוף ,  כוחה  כי  מסרו  לה-חזקה  על  באי.  המשפט  המחוזי

-המשפט  המחוזי  בדרך  של  הגשת  בקשת  רשות  לערער  לבית-את  החלטות  בית

המשפט -רו  לה  את  תוכן  ההחלטה  השניה  של  ביתכי  מס,  חזקה  עליהם  גם.  משפט  זה

קבלת  טענה  זו .  משפט  מחוזי-בהחלטה  של  בית,  אמנם,  וכי  המדובר,  המחוזי

אשר  יוכל  להבהיר  כיצד  היתה  הטעות ,  הדין-מחייבת  הסבר  מפורט  וברור  של  עורכי

ואף  לא  צורף ,  כוחה  של  המבקשת  לא  מוסרים  הסבר  כזה-באי,  ברם.  הנטענת  ליפול

איני  סבור  כי  ניתן  לקבל  טענה  זו  כבסיס  למתן ,  במצב  זה.  ם  לבקשהתצהיר  מטעמ

 . ארכה
הדברים  אמורים  ביתר  שאת  נוכח  פרק  הזמן  הממושך  שחלף  מאז  הסתיימו  התקופות 
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רכש  המשיב  ציפיה ,  בפרק  זמן  זה.  משפט  זה-להגשת  בקשת  רשות  לערער  לבית

ואין  בטענות ,  משפט  זה-מבוססת  היטב  לכך  שלא  יוטרד  עוד  בהליך  ערעורי  לבית

, במצב  זה.  שבבקשה  שבפני  כדי  להצביע  על  טעם  ממשי  שיוכל  לעמוד  כנגד  ציפיה  זו

 . אף בגובה החוב הפסוק אין כדי להוות טעם מיוחד כנדרש למתן ארכה
נוכח  נסיבותיה  האישיות  של .  על  כל  חלקיה,  התוצאה  היא  שהבקשה  נדחית

איני  עושה  צו  להוצאות ,  ולא  בלי  היסוס,  כפי  שפורטו  בבקשה  שבפני,  המבקשת

 " .בבקשה זו

 –אף  מצוקה  נפשית  וכלכלית  -  נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  על8068/0362א  "בש  -ב

 : המשפט קבע כי-בית. מחמת ההשתהות הארוכה עד להגשת הבקשה

. המבקש  מגולל  בבקשתו  פרשה  ארוכה  שבסופה  חובות  כבדים  בהם  הוא  נתון"

כי  סיבה ,  המבקש  טוען.  סיבות  אחדותלא  הגיש  ערעור  במועד  מ,  לטענת  המבקש

כי ,  ידי  גורם  שלא  זוהה  על  ידו-על,  לטענתו,  שכן  נאמר  לו,  אחת  לכך  היא  כספית

. ולא  היה  בידו  לגייס  את  הסכום  האמור,  ח"  ש17,000משפט  זה  עולה  -ערעור  לבית

המשפט  העליון  אינו -כי  בית,  ואף  כאן  לא  זוהה  הגורם  הנדון,  לטענתו,  עוד  נאמר  לו

המבקש  מוסיף  כי  על  רקע  ההליכים  הקודמים .  במקרים  כמו  מקרה  זהמטפל  

ורק  אחרי  פגרת  הקיץ  אזר  כוח  לטפל ,  ותוצאותיהם  היה  שרוי  בדיכאון  מוחלט

 ". אין ערך מהותי"כי ללוח הזמנים , המבקש מוסיף וטוען. בעניינו המשפטי
ין א,  עם  זאת.  מן  הבקשה  עולה  מצוקה  נפשית  וכלכלית  לא  מבוטלת  של  המבקש

הארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק  טעונה  טעם  מיוחד .  בכך  די  כדי  להביא  לקבלת  הבקשה

, 15.12.02ההחלטה  נשוא  הבקשה  שבפני  ניתנה  ביום  ).    לתקנות528תקנה  (

הבקשה  שבפני  הוגשה  יותר .  25.2.03ביום  ,  לכל  המאוחר,  ונתקבלה  אצל  המבקש

  המשיב  אינטרס  בעל בתקופה  ארוכה  זו  גיבש.  7.9.03ביום  ,  מחצי  שנה  אחרי  כן

, מנת  לגבור  על  אינטרס  זה-על.  עוצמה  ניכרת  לכך  שלא  יוטרד  עוד  בהליך  ערעורי

בנטל  זה  אין  המבקש .  על  המבקש  להצביע  על  סיבה  טובה  לאיחור  בהגשת  ההליך

מזוהים  מסרו  לו  מידע  לא  נכון  בקשר  להגשת  הליך -טענותיו  כי  גורמים  בלתי.  עומד

טענתו  למצוקה  נפשית  אף  היא  אינה .  קל  משמעותיבעלות  מש,  בהעדר  פירוט,  אינן

באין  טענה  או  תיעוד ,  יכולה  להסביר  את  ההשתהות  הממושכת  בפעולת  המבקש

 . המספקים לטענה זו מימד קליני היכול ללמד על נבצרות ממש מנקיטת הליך
אין  הבקשה  מגלה  עילה  משפטית ,  חרף  תחושת  האהדה  למצוקת  המבקש,  בשל  כך

 ".איני עושה צו להוצאות בבקשה זו, בנסיבות העניין. נדחית בזהוהיא , למתן ארכה
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דין  שהוגשה -  נדונה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק2028/0363א  "בש  -ב

 : נפסק כי. הדין-חמישה חודשים ןחצי לאחר שהומצא פסק

).   לתקנות528תקנה  (טעונה  טעם  מיוחד  ,  הקבוע  בחיקוק,  הארכת  המועד  האמור"

מצב  בריאותי  יכול  להוות  טעם ,  אכן.  תי  כי  קיים  טעם  כזה  במקרה  שבפנילא  שוכנע

  עובדת  קיומה –האחד  ':  הדבר  מותנה  בהוכחה  כפולה,  עם  זאת.  מיוחד  למתן  ארכה

  השפעת  המחלה  על  תיפקודו  של  בעל  הדין  ועל  יכולתו  לפנות –והשני  ;  של  המחלה

ה  נבצר  מבעל  הדין רק  בנסיבות  בהן  יוכח  שבעטיה  של  המחל.  המשפט  במועד-לבית

וידיוקולור   825/86ש  "ב  ('לפעול  במועד  יהווה  הדבר  טעם  מיוחד  להארכת  המועד

 ). 297) 3(86על -תק, מ"מדינת הילדים בע' נ' מ ואח"בע
  דצמבר  היה –בחודשים  אוגוסט  ,  לטענתו.  המבקש  לא  הרים  נטל  זה  על  שני  חלקיו

. מו  הואיל  ואינו  אדם  בריאולא  היה  בידו  לטפל  בעסקיו  או  בעצ,  בבדיקות  רפואיות

הוא  אינו  מספק  פרטים .  הוא  אינו  מצרף  כל  תיעוד  אשר  עשוי  לתמוך  בטענותיו,  ברם

אף  לא .  ואינו  מסביר  כיצד  זה  מנע  את  הגשת  ההליך  במועד,  אודות  מצבו  הרפואי

ביום ,  ועד  להגשת  בקשה  זו,  ידי  המבקש  מאז  חודש  דצמבר-הוסבר  מה  נעשה  על

כי  אמנם  נבצר  מן  המבקש ,  ונחה  תשתית  מספקת  המלמדתלא  ה,  במצב  זה.  2.3.03

או ,  או  להגיש  בקשת  ארכה  מתאימה  תוך  המועד  לנקיטת  הליך,  לנקוט  בהליך  במועד

 " .אין צו להוצאות. התוצאה היא שהבקשה נדחית. בסמוך לו

  נדחה  ערעור  על  החלטת  הרשם  שלא  להיעתר  לבקשה  להארכת 8204/0264א  "בש  -ב

כדי  להסביר  את  מלוא ,  בתעודות  המחלה  שצורפוובדה  שלא  היה  מועדים  וזאת  מחמת  הע

 : דורנר' ד השופטת 'כבכקביעת . איחורו של המערער

שדחה  את ,  )הרשם  עודד  שחם(המשפט  העליון  -זהו  ערעור  על  החלטת  רשם  בית"

 . בקשת המערער להארכת המועד להגשת בקשת רשות ערעור
עוד .  המצדיק  את  הארכת  המועד,  כי  המערער  לא  הוכיח  טעם  מיוחד,  הרשם  קבע

אין  כדי  להסביר  את  מלוא  איחורו ,  כי  בתעודות  המחלה  שצורפו,  הוסיף  וקבע  הרשם

ועד  להגשת ,  מיום  המחלה  האחרון  שלגביו  צורפה  תעודת  מחלה,  שכן.  של  המערער

שהם  פרק  הזמן  המירבי  להגשת  בקשת  רשות ,    ימים30  -הבקשה  חלפו  יותר  מ

 . 1984-ד"התשמ, קנות סדר הדין האזרחי לת528לערער בהתאם לתקנה 
כי  מצבו  הרפואי  קשה  וכי  לא  ניתן ,  בגידרו  שב  וטען  המערער,  מכאן  הערעור  שבפני
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 . המשקל הראוי לכל המסמכים והתעודות הרפואיות שהגיש המערער
 . דין הערעור להידחות

עיינתי  בטענות  המערער  ולא  מצאתי  בהן  עילה  המצדיקה  התערבות  בהחלטת  רשם 

כי  לא  הוכח  טעם  מיוחד ,  יסוד  החומר  שהובא  בפניו  קבע-אשר  על,  המשפט-תבי

 ".להארכת המועד

  הבקשה  נסמכה .לשם  הגשתו  של  הליך  קשה  להארכת  מועד  נדונה  ב6176/0265א  "בש  -ב

 :  הרשם כי'בדחותו את הבקשה קובע כב. על מחלה קשה של אשת המבקש

המשפט  המחוזי -ה  של  ביתהיא  מתייחסת  להחלט.  15.7.02הבקשה  הוגשה  ביום  "

והורה  על  צירוף ,  המשפט  המחוזי  את  עמדת  המבקש-בה  דחה  בית,  4.6.02מיום  

לטענת .  המשפט  המחוזי-המשיבה  להליך  של  בקשת  רשות  לערער  המתברר  בבית

כי ,  מתברר.  האיחור  בהגשת  הבקשה  נעוץ  במצבה  הבריאותי  של  רעייתו,  המבקש

,   נזקקת  לטיפולים  והשגחה  צמודהכי  היא,  אשתו  של  המבקש  לקתה  במחלה  קשה

. והיא  נתונה  גם  ללחצים  נפשיים  קשים,  וכי  בשבועיים  האחרונים  הדרדר  מצבה

 . במצב זה נגרם האיחור בהגשת ההליך
. משפט  קמא  קבוע  בחיקוק-המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  על  החלטת  בית

נה תק(על  המבקש  להצביע  על  טעמים  מיוחדים  למתן  הארכה  המבוקשת  ,  משכך

העובדה  שהמבקש ,  לעניין  זה).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528

אין  זה  ההליך  הראשון  שהמבקש .  במקרה  זה,  אינו  מיוצג  אינה  מעלה  ואינה  מורידה

 . נוקט
הבנק  הבינלאומי '  פרטי  נ  3969/01א  "רע(משפט  זה  תלוי  ועומד  הליך  -בבית

-אותו  הגיש  המבקש  בהיותו  בלתי  אשר  גם  ,)1863)  1(2003על  -  תק,מ"הראשון  בע

צ  אשר  הגיש  כנגד "כי  עתירה  לבג,  איני  יכול  לקבל  את  טענת  המבקש,  משכך.  מיוצג

אשר  יכולה  להוות  טעם ,  משפט  קמא  מצביעה  על  טעות  בדין  מצידו-החלטת  בית

 . מיוחד למתן ארכה
על  כך ,  אמנם,  החומר  שצורף  מעיד.  אשר  למצבה  הבריאותי  של  רעיית  המבקש

לא  צורף  כל  חומר  עדכני  התומך ,  עם  זאת.  המבקש  לקתה  במחלה  קשהשרעיית  

אף  שניתן  היה  לצפות  כי  חומר  כזה  יהא ,  בטענות  המבקש  בבקשתו  למתן  ארכה

-שלא  נתקבלה  במזכירות  בית(העתירה  ,  כן-על-יתר.  וכי  יצורף  לבקשה,  קיים

במהלך ,  וניתן  להניח  כי  אף  הוכנה,  שביקש  המבקש  להגיש  הוגשה)  המשפט

במצב .  סבלה  רעייתו  ממצוקה  נפשית,  לטענת  המבקש,  ופה  של  שבועיים  בההתק
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אינני  סבור  כי  הונחה  תשתית  מספקת  המצביעה  על  כך  שקיים  טעם  מיוחד  למתן ,  זה

 " .איני עושה צו להוצאות בבקשה זו. הבקשה נדחית .ארכה כמבוקש

  וזאת רערבקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  בקשת  רשות  לענדונה    4166/0266א  "בש  -ב

בהיעתרו .  ל  והצורך  להסדרת  סידורים  להבאתו  לארץ"עקב  אילוץ  שהוא  מחלת  הבן  בחו

 : המשפט קבע כי-לבקשה בית

יום  זה  היה  היום  האחרון  להגשת  בקשת  הרשות .  15.5.02הבקשה  הוגשה  ביום  "

בבקשה .  15.4.02המשפט  המחוזי  מיום  -המופנית  כנגד  החלטה  של  בית,  לערער

חלה  עד  כדי ,  השוהה  בטיול  במזרח  אסיה,  כי  בנו,  קשתכוח  המב-מסביר  בא

-  היו  כל  מעייניו  של  בא10.5.02ומאז  יום  ,  שהתעורר  צורך  לפנותו  ולהטיסו  לארץ

אשר  הצורך (ל  "לרבות  לצורך  סידורים  לטיסה  לחו,  כוח  המבקשת  נתונים  לעניין  זה

דין ה-כוח  המבקשת  הינו  עורך-כי  בא,  בבקשה  הוסבר).  בה  נחסך  בסופו  של  דבר

נתבקשה ,  במצב  זה.  והוא  גם  הבעלים  והמנהל  של  החברה  המבקשת,  היחיד  במשרדו

, בבקשה  כי  תסכים  לארכה,  כי  פניה  למשיבה,  בבקשה  צויין.  ארכה  של  שבעה  ימים

 . נדחתה על ידה
, משכך.  המועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער  קבוע  בחיקוק.  דין  הבקשה  להתקבל

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528בתקנה  כאמור  ,  "טעם  מיוחד"הארכתו  טעונה  

, צפוי  יצר  מצב  של  נבצרות-כי  אירוע  בלתי,  מן  החומר  שבפני  עולה.  1984-ד"התשמ

המשיבה ,  זאת  ועוד.  אשר  מנע  מן  המבקשת  לפנות  בבקשת  הרשות  לערער  במועד

ולכן  לא ,  הועמדה  מבעוד  מועד  על  הכוונה  של  המבקשת  להגיש  בקשת  רשות  לערער

שילובם  של  גורמים  אלה .  כי  בקשת  רשות  לערער  כזו  לא  תוגש,  יכלה  לפתח  ציפיה

 . ומצדיק מתן הארכה המבוקשת, כנדרש, טעם מיוחד, לדעתי, יוצר
. כי  בינתיים  ניתן  צו  לפירוק  החברה  המבקשת,  ואין  על  כך  מחלוקת,  המשיבה  טוענת

ויש  בכך ,  יש  בכך  לשלול  את  מעמדה  של  המבקשת  בהליך  הנדון,  לטענת  המשיבה

שכן  נשוא ,  כדי  לייתר  את  בקשת  הרשות  לערער  אשר  המבקשת  מעוניינת  להגישאף  

לטענת ,  ברם.  בקשת  הרשות  לערער  הינו  מועד  הדיון  בבקשה  ליתן  צו  פירוק

יביא  הדבר  מניה  וביה  לביטול  צו ,  אם  תתקבל  בקשת  הרשות  לערער,  המבקשת

קשת  הרשות כי  קיים  אינטרס  ממשי  מצידה  במימוש  ב,  לגרסתה,  מכך  עולה.  הפירוק

לפיה  אין  המבקשת ,  כי  יש  בכך  גם  כדי  להביא  לדחיית  טענת  המשיבה,  דומה.  לערער

כי ,  יוצא.  לנקוט  בהליך  של  בקשת  הרשות  לערער,  משניתן  צו  לפירוקה,  רשאית  כלל

יש  להעיר  כי ,  עם  זאת.  אין  בטענות  המשיבה  כדי  להדוף  את  בקשת  הארכה  שבפני
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 . בקשת תפעל לצירוף מפרק החברה להליךמן הראוי שהמ, נוכח מתן הצו לפירוק
בדבר  השתהות  המבקשת  בפעולותיה  להגשת  בקשת  רשות ,  אשר  לטענת  המשיבה

ולא  להליך ,  הרי  שדומה  בעיני  כי  עניין  זה  נוגע  לגוף  בקשת  הרשות  לערער,  לערער

מן  החומר .  מצב  הנבצרות  הנדון  נוצר  בסמוך  למועד  האחרון  לנקיטת  ההליך.  שבפני

, לצורך  בקשת  הארכה  שבפני.  את  נקיטת  ההליך,  בפועל,  כי  הוא  מנע,  שבפני  עולה

כי  בנסיבות  העניין  היה  על  המבקשת  לפנות ,  גם  אם  נכונה  טענת  המשיבה.  די  בכך

הרי  שלא  לי ,  משפט  קמא-המשפט  תוך  זמן  קצר  אחרי  קבלת  החלטת  בית-לבית

ד  את תכליתה  העיקרית  של  בקשה  להארכת  מועד  היא  להעמי.  להחליט  בעניין  זה

אלמלא  אירע ,  לעניין  המועד  האחרון  לנקיטת  הליך,  בעל  הדין  באותו  מקום  בו  היה

טענתה  האמורה  של  המשיבה  אינה .  דבר  מה  אשר  מנע  את  הגשת  ההליך  במועד

 . להביא לדחיית הבקשה שבפני, כן-על, ואינה יכולה, מכרסמת בתכלית זו
קשת  רשות  לערער נוכח  העובדה  שבינתיים  הוגש  ב.  הבקשה  מתקבלת,  סוף  דבר

א "  רע-פירושה  של  החלטה  זו  היא  כי  ניתן  להמשיך  בהליכים  ב,  )4279/02א  "רע(

 " .איני עושה צו להוצאות בבקשה זו. 4279/02

, זיקה  בין  המצב  הבריאותי  נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  בשל  העדר  5758/0267  א"בש  -ב

  בדחותו  את שחם'  ערשם    ה'כבהמשפט  קבע  מפי  -בית.  יכולת  לנקוט  בהליך  במועד-לבין  אי

 : כי, הבקשה

החלטה  של ,  פי  האמור  בה-על,  נשוא  הבקשה  הוא.  2.7.02הבקשה  הוגשה  ביום  "

כי  ההחלטה ,  בתצהיר  שצורף  טוען  המבקש.  14.10.01המשפט  המחוזי  מיום  -בית

דין -גרמה  למתן  פסק,  על  דחיית  הדיון  בבקשת  רשות  לערער  שהגיש,  האמורה

 . 25.2.02ביום , המשפט-ידי בית-בהעדר על
הואיל  וביום  זה ,  25.2.02נקודת  המוצא  למניין  המועדים  מתחילה  ביום  ,  לצורך  הדיון

ובמסגרת  תקיפת  ההחלטה ,  הדין  בבקשת  הרשות  לערער  שהגיש  המבקש-ניתן  פסק

בבקשת  הרשות  לערער  יכול  המבקש  לתקוף  גם  את  הליכי  הביניים  עד  למתן 

 . דין הבקשה להידחות, חרף זאת. ההחלטה
טעונה  בקשתו  של ,  בשל  כך.  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  קבוע  בחיקוק

סיבות ).    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  "  (טעם  מיוחד"המבקש  הוכחתו  של  

לשם ,  עם  זאת.  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  בנסיבות  מסויימות,  בריאות  יכולות

לעניין .  וט  בהליך  במועדיכולת  לנק-לבין  אי,  כך  נדרשת  זיקה  בין  המצב  הבריאותי

המשפט  במחלתו  של  אדם  כבטעם  מיוחד -מכירים  בתי,  כלל-בדרך'כי  ,  זה  צויין
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ובלבד  שהבקשה ,  אם  המחלה  מנעה  אותו  מלעסוק  בענייניו,  המצדיק  הארכת  מועד

' ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית  ,סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן  ('הוגשה  ללא  איחור

עזבון  המנוח   6919/98א  "ראו  גם  בש;  895-896ודים  בעמ,  )1995,  אביב-תל(,  לוין

 ). 702דינים עליון נה , רנה רוזנבלום' ל נ"משה אבטיחי ז
 ) 3(86על  -תק,  מ"מדינת  הילדים  בע'  נ'  מ  ואח"וידיוקולור  בע  825/86ש  "ב  -ב

297...  
מן  החומר  שצירף  עולה  כי  הוא  סובל  ממחלות ,  אמנם.  המבקש  לא  עמד  בנטל  זה

-לא  הוברר  כיצד  גרם  הדבר  לכך  שחלפו  יותר  מ,  עם  זאת.  ת  ממחלת  לבלרבו,  שונות

הוצגה  בפני  תעודת  מחלה ,  לעניין  זה.    חודשים  ממתן  ההחלטה  נשוא  הבקשה4

 8.2.02קיימת  תעודת  מחלה  גם  בין  הימים  .  31.5.02  –  1.5.02שמתייחסת  לתקופה  

  חופשת מדברת  על,  אשר  אינה  תעודת  מחלה,  תעודה  נוספת.  15.3.02עד  ליום  

  אינו 10.4.02המסמך  המתייחס  ליום  (אשר  לא  ברור  מתי  בוצע  ,  "עד  לצינתור"מחלה  

כי  בבקשה  שבפני  מציין  המבקש  כי  הצינתור  האמור  אמנם ,  יצויין).  מתייחס  לצינתור

לרבות  מאז  יום ,  בכל  אלה  אין  די  כדי  להסביר  את  מלוא  איחורו  של  המבקש.  בוצע

אף  מאותו  יום  ועד  להגשת  הבקשה  חלפו ,    אכן.ועד  להגשת  הבקשה  שבפני,  31.5.02

כי ,  אוסיף.  הם  המועד  המירבי  להגשת  בקשת  רשות  לערער,    ימים30-יותר  מ

הואיל  וזו  מתייחסת ,    אינה  לעניין22.3.01מיום  סלוצקי  '  הרשמת  ח'  כבהחלטת  

והיתה  מבוססת  על  תעודת  מחלה  שהתייחסה ,  לתקופה  של  לפני  יותר  משנה

 . לתקופה הרלוונטית
המדובר .  כי  גם  סיכויי  ההליך  אינם  תומכים  בהיעתרות  לבקשה,  לכך  יש  להוסיף

כערכאת  ערעור ,  משפט  זה-בבקשת  ארכה  לצורך  הגשת  בקשת  רשות  לערער  לבית

אשר  עשויה ,  אין  בפי  המבקש  טענות  בעלות  חשיבות  כללית  במידה,  לכאורה.  שניה

. כדי  לסייע  ביד  המבקשכן  אין  בעניין  גופו  -ועל,  להצדיק  מתן  רשות  לערער  כאמור

 ".איני עושה צו להוצאות. הבקשה נדחית

המשפט -בתינדחתה  בקשה  למתן  אורכה  וזאת  מן  הטעם  שאין  מכירים    2744/0268א  "בש  -ב

אם  המחלה  מנעה  אותו   אלא  ,במחלתו  של  אדם  כבטעם  מיוחד  המצדיק  הארכת  מועד

 : שחם'  ע הרשם'בכנקבע מפי . ובלבד שהבקשה הוגשה ללא איחור, מלעסוק בענייניו

דין  של -בפני  בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  בקשת  רשות  לערער  על  פסק"

 . המשפט המחוזי אשר ניתן בערעור-בית
. 19.2.02כוחו  של  המבקש  ביום  -המשפט  המחוזי  התקבל  אצל  באת-דין  בית-פסק
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בקשת  הארכה .  21.3.02כי  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  חלף  ביום  ,  מכך  עולה

יש ,  לטענת  המבקש.    באיחור  של  ימים  אחדים–היינו  ,  27.3.02ני  הוגשה  ביום  שבפ

אשר  החמירו ,  מקום  להאריך  את  המועד  כמבוקש  נוכח  בעיות  בריאות  מהן  הוא  סובל

, המבקש  מציין  בעיות  נשימה  אשר  לא  אפשרו  לו  להתרכז.  2002בחודש  מרץ  

 . כוחו את בקשת הרשות לערער-לתפקד ולהכין ביחד עם באת
טעונה  בקשתו  של ,  בשל  כך.  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  קבוע  בחיקוק

סיבות ).    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  "  (טעם  מיוחד"המבקש  הוכחתו  של  

, לעניין  זה  צויין.  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  בנסיבות  מסויימות,  בריאות  יכולות

בטעם  מיוחד  המצדיק המשפט  במחלתו  של  אדם  כ-מכירים  בתי,  כלל-בדרך'כי  

ובלבד  שהבקשה  הוגשה ,  אם  המחלה  מנעה  אותו  מלעסוק  בענייניו,  הארכת  מועד

-תל,  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן  ('ללא  איחור

עזבון  המנוח  משה  אבטיחי   6919/98א  "ראו  גם  בש;  895-896  'בעמ,  )1995,  אביב

' מ  ואח"וידיוקולור  בע  825/86ש  "  ב-ב).  702  עליון  נה  דינים,  רנה  רוזנבלום'  ל  נ"ז

  :כי, נפסק לעניין זה) 297) 3(96על -תק, מ"מדינת הילדים בע' נ
 : כלל זה טומן בחובו שני רכיבים מצטברים הטעונים הוכחה... '

  השפעת  המחלה  על  תיפקודו  של –והשני  ;    עובדת  קיומה  של  המחלה–האחד  

רק  בנסיבות  בהן  יוכח .  המשפט  במועד-ת  לביתבעל  הדין  ועל  יכולתו  לפנו

שבעטיה  של  המחלה  נבצר  מבעל  הדין  לפעול  במועד  יהווה  הדבר  טעם  מיוחד 

  '.להארכת המועד
מן  החומר  שצורף .  מידה  אלה-כי  הבקשה  שבפני  אינה  עומדת  באמות,  נראה  לי

כי  הבעיות  מהן  הוא  סובל  קשורות  למצב  אלרגי  ממנו ,  לתצהירו  של  המבקש  עולה

החומר  שצורף  הינו ,  דא  עקא.  2002ואשר  היה  פעיל  במהלך  חודש  מרץ  ,  וא  סובלה

בזמן ,  אין  בו  כל  תיעוד  על  תלונות  ספציפיות  של  המבקש.  כללי  וערטילאי  באופיו

. אין  בו  כל  התייחסות  קונקרטית  לחומרת  מצבו  של  המבקש  בתקופה  הנדונה.  אמת

לעבוד  באותה ,  ת  בריאותמסיבו,  אף  אין  בו  כל  התייחסות  לשאלה  אם  היה  מנוע

בה  סבל )  שבועות,  ימים(אין  בו  כל  התייחסות  להגדרת  התקופה  המדוייקת  .  תקופה

אין  בנספח  הראשון  המצורף ,  בנסיבות  אלה.  מן  המצב  הנטען,  בפועל,  המבקש

 . לבקשה כדי להוות ראיה מספקת למתן הארכה
ר  במסמכים המדוב.  אותם  הדברים  אמורים  במסמכים  הרפואיים  הנוספים  שצורפו

אחרי  חלוף  המועד  להגשת  בקשת  הרשות ,    היינו–  25.3.02המתוארכים  ליום  

 . נאמר בהם כי המבקש מתלונן על כאב אזנים מזה שלושה שבועות, אכן. לערער
או  על  האפקט  שלהם  על ,  אין  כל  תיעוד  מזמן  אמת  על  המחושים  הנטענים,  דא  עקא
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 . בהכנת בקשת הרשות לערערכוחו -או לסייע לבאת, יכולתו של המבקש לעבוד
, לכל  הפחות,  כי  לא  ניתן  בבקשה  שבפני  כל  הסבר  מדוע  לא  הוגשה,  אוסיף  עוד

באופן  שאף  היה  מעמיד  את  המשיב  על  הכוונה  לנקוט ,  בקשת  ארכה  מבעוד  מועד

, אכן.  משפט  זה  לפני  שגיבש  ציפיה  לכך  שלא  יוטרד  עוד  בהליכים-בהליכים  בבית

אשר  מנע  פניה ,  צפוי-ר  במצב  פתאומי  או  בלתיאפילו  לגרסת  המבקש  אין  מדוב

, איני  סבור  כי  הונחה  בפני  תשתית  מספקת,  אף  מבחינה  זו.  המשפט  במועד-לבית

המבקש  ישא  בהוצאות .  הבקשה  נדחית,  סוף  דבר  .המאפשרת  להעתר  לבקשה

 . ח" ש1,000המשיב בהליך זה בסך 
 ".התשלום בפועלסכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה מיום החלטה זו ועד ליום 

 : ריבלין'  א השופט'כב נפסק מפי 4690/0069א "רע -ב

, כנגד  המבקשת,  בסדר  דין  מקוצר,  משפט  השלום  תובענה-המשיבה  הגישה  בבית"

המשפט  יצווה  על  המבקשת  לפנות  את  הדירה  ששכרה  מן -ובה  ביקשה  כי  בית

ם בגין  הפרת  הסכ,  כל  זאת,  ולשלם  לה  דמי  שכירות  ופיצוי  מוסכם,  המשיבה

אותו  ביקשה ,  משפט  השלום  התנה  את  מתן  הרשות  להתגונן-בית.  השכירות

בכך  שתפרע  את  דמי  השכירות  שבפיגור  ותמסור  שיקים  דחויים  להבטחת ,  המבקשת

ולפיכך  ניתן ,  המבקשת  לא  מילאה  תנאים  אלה  בשלמותם.  דמי  השכירות  העתידיים

 3,992סך  של  המחייב  אותה  לפנות  את  הדירה  ולשלם  למשיבה  ,  דין-כנגדה  פסק

 . ח הכולל פיגורי דמי שכירות ופיצוי מוסכם"ש
המשפט  המחוזי  הוגש  בחלוף  יותר  מחודש  ימים  לאחר -ערעורה  של  המבקשת  לבית

צירפה  המבקשת  לכתב ,  לפיכך).    יום45(תום  התקופה  הקצובה  בחוק  להגשת  ערעור  

כלי הנסמכת  על  נימוקים  של  מצב  כל,  הערעור  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור

כבוד  רשמת .  דין-קשה  וסירוב  הלשכה  לסיוע  משפטי  לבקשתה  למנות  לה  עורך

מחמת  שהמבקשת  לא ,  המשפט  המחוזי  דחתה  את  הבקשה  להארכת  מועד-בית

ערעורה .  הגשת  הערעור  בתוך  התקופה  שנקבעה  לכך-פירטה  כל  טעם  מיוחד  לאי

ו  בפני המשפט  המחוזי  לאחר  שנקבע  כי  הנימוקים  שנטענ-של  המבקשת  נדחה  בבית

-בית.  הרשמת  אינם  מהווים  טעם  מיוחד  המצדיק  היענות  לבקשה  להארכת  מועד

שהעלתה ,  להתחשב  גם  בנימוק  נוסף,  "לפנים  משורת  הדין",  המשפט  נאות

נקלעה ,  ולפיו  בעקבות  קשיים  כלכליים  ומשפחתיים,  המבקשת  לראשונה  בפניו

-קבע  ביתכך  ,  אולם.  אשר  מנע  ממנה  הגשת  הערעור  במועד,  ללחץ  נפשי  קשה

משום  שהמבקשת  לא ,  גם  בנימוק  זה  אין  משום  טעם  מיוחד,  המשפט  המחוזי
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אלא  הסתפקה  בהצגת ,  המציאה  כל  תעודה  רפואית  ביחס  למצבה  הנפשי  הקשה

 45כי  בתקופת  ,  המשפט  קמא-עוד  ציין  בית.  מכתב  מטעם  עובדת  סוציאלית  בלבד

משפט -  בביתהגישה  המבקשת,  משפט  השלום-הדין  בבית-הימים  שלאחר  מתן  פסק

דברים  המעידים  על  יכולת ,  ועבדה  לפרנסתה,  דין-השלום  בקשה  לביטול  פסק

 . לתפקד ולטפל בענייניה
 . דין זה מופנית בקשת רשות הערעור שלפנינו-כנגד פסק

כי  הנימוקים  שעמדו  ביסוד  בקשתה  להארכת  מועד  להגשת ,  המערערת  טוענת

. ד  המצדיק  קבלת  הבקשה  עולים  כדי  טעם  מיוח–  בנפרד  או  במצטבר  –ערעור  

ואין  במסוגלותה ,  מצוקתה  הכלכלית  היא  שחייבה  אותה  לעבוד  לפרנסתה,  לטענתה

 . כי היא סבלה ממצב נפשי וכלכלי קשה, לעבוד כדי לשלול את טענתה
  ...דין הבקשה להידחות

כן  אין  להאריכו  אלא -ועל,  המועד  להגשת  ערעור  הינו  מועד  שקבוע  בחיקוק

המשפט  המחוזי  בחן  את  הנימוקים -בית.  דים  שיירשמובהתקיים  טעמים  מיוח

" טעם  מיוחד"ולא  מצא  כי  נתקיים  בהם  ,  עליהם  ביססה  המבקשת  את  בקשתה

המשפט  המחוזי  אף  נכון  היה  לשקול  נימוקים  נוספים -בית.  המצדיק  הארכת  מועד

אף  בנימוקים  אלה  לא .  הרשמת'  ושלא  בא  זכרם  בעת  הדיון  בפני  כב,  שהובאו  בפניו

אין  להצביע  על  טעות  בהחלטת  הרשמת  ובהחלטת .  לה  לשנות  ממסקנתומצא  עי

בנסיבות  המקרה  לא  נתקיימו  התנאים  המצדיקים  דיון  בפני .  המשפט  המחוזי-בית

  ".אין צו להוצאות, בנסיבות העניין. הבקשה נדחית. ערכאה שלישית

בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  שהגיש   נדונה  1720/0070א  "בש  -ב

כי ,  בתצהירו  התומך  בבקשה  טוען  המבקש.  המשפט  המחוזי-דינו  של  בית-המבקש  על  פסק

אין  ברשותו  משרד  ופקידות ,  דין-האיחור  בהגשת  הבקשה  נבע  מהעובדה  שהוא  אינו  עורך

נמנע  ממנו ,  נטען  כי  עקב  שפעת  קשה,  כן-כמו.  שיסייעו  לו  בהכנת  בקשת  רשות  ערעור

 : פסק כינ. להגיש את בקשת רשות הערעור בזמן

. אין  כל  נימוק  בבקשה  המצדיק  הארכת  המועד,  לטענתו.  המשיב  מתנגד  לבקשה"

עוד  נטען  כי  לאור  הצעת .  מוסיף  המשיב  כי  לבקשת  רשות  הערעור  אין  סיכוי  ממשי

  נחתם 13.2.00ביום  ,  כוח  המשיב  ביוזמתו-המבקש  אשר  התייצב  במשרדו  של  בא

 . ח" ש300 חודש סך של בו התחייב המבקש לשלם כל, הסדר הסכם תשלומים
 . לא ברור למה מיועדת הבקשה לרשות לערער, לפיכך

המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בחיקוק  וככזה .  דין  הבקשה  להידחות
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 ).  לתקנות528תקנה (מנת להאריכו -נדרשים טעמים מיוחדים על
שר כא,  ההלכה  בעניין  זה  קובעת  כי  ניתן  להאריך  מועד  בשל  טעם  מיוחד,  כן-כמו

אולם  כאשר ,  הנסיבות  שבהן  חל  האיחור  הן  חיצוניות  ואינן  בשליטתו  של  בעל  הדין

נקבע  כי  אין  צידוק  להאריך  את ,  כוחו-טעמי  האיחור  נעוצים  בבעל  הדין  או  בא

' ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  סדר  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י(המועד  שהוחמץ  

 . א היו תלויות במבקשאין מדובר בנסיבות של, במקרה זה). 890 )לוין
חלקם  מתייחסים  לתקופה .  המבקש  הציג  בתמיכה  לבקשתו  מספר  אישורי  מחלה

 . ולכן אין עניינם לכאן, לאחר חלוף המועד להגשת בקשת רשות ערעור
  ימים 4מאישור  המחלה  הנוגע  לתקופה  הרלבנטית  עולה  כי  המבקש  היה  חולה  

ו  לפעול  להכנת  הבקשה יכולת-גם  אם  אקבל  טענתו  בדבר  אי.  במהלך  התקופה

מנת  להגיש -עדיין  נותרה  לו  תקופה  של  כשלושה  שבועות  לפעול  על,  בימים  אלו

 . את הבקשה במועד והמבקש לא נתן הסבר מדוע לא עשה כן
מחלתו  של  בעל  דין  עשויה  להיות  טעם  מיוחד  להארכת  המועד  רק  כאשר ,  מכל  מקום

א "בש(ינו  בתוך  המועד  ניתן  להראות  שהמחלה  מנעה  ממנו  לפעול  או  לטפל  בעני

 1038/85א  "בש):  לא  פורסם  (בנק  איגוד'  מ  נ"המשחיז  שועלי  פולישוק  בע  219/87

 ). 62, 57) 1(ד מ" פ,בנק צפון אמריקה
לא  שוכנעתי  כי  מחלתו  האמורה  של  המבקש  היתה  כזאת  אשר  מנעה  ממנו  לטפל 

גם  טענת .בעניינו  במשך  כל  התקופה  ולכן  אין  בה  נימוק  המצדיק  את  הארכת  המועד

לאור .  המבקש  שאינו  משפטן  כשלעצמה  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  המועד

-אשר.  האמור  אני  קובעת  כי  המבקש  לא  הציג  בפני  טעם  מיוחד  להארכת  המועד

 ".אני דוחה את הבקשה, כן-על

דינו -פסק  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על  בקשה  להארכת  מועדנדונה    4021/9971א  "בש  -ב

בבקשתו  טוען  המבקש  כי  נבצר  ממנו  להגיש  את  בקשת  רשות .  חוזיהמשפט  המ-של  בית

כן  טוען  המבקש  כי  נאלץ .  הדין  במועד  בשל  מחלת  הלב  ממנה  הוא  סובל-הערעור  על  פסק

דין  אליהם  פנה  סירבו  לייצגו -שכן  עורכי,  לייצג  את  עצמו  בהליכים  המשפטיים  נגד  המשיבה

 : נפסק כי. מנימוקים קולגיאליים

ואין ,  המבקש  לא  תמך  את  בקשתו  בתצהיר,  לטענתה.    לבקשההמשיבה  מתנגדת"

 . מקום להאריך לו את המועד בגין מחלת הלב ממנה הוא סובל שנים רבות
המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בחיקוק  וככזה .  דין  הבקשה  להידחות

 ).  לתקנות528תקנה (מנת להאריכו -נדרשים טעמים מיוחדים על
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כאשר  הנסיבות  שבעטיין  חל ,  ריך  מועד  בשל  טעם  מיוחדהלכה  היא  כי  ניתן  להא

להבדיל  מטעמים  הנעוצים  בבעל ,  האיחור  הן  חיצוניות  ואינן  בשליטתו  של  בעל  הדין

 )לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י(הדין  עצמו  

890 .( 
ואשר  גרמו ,  ליטתולא  הצביע  המבקש  על  נסיבות  חיצוניות  שלא  היו  בש,  בענייננו

 . לאיחור בהגשת הבקשה
 . יצויין כי בקשתו של המבקש לא נתמכה בתצהיר מטעמו, ראשית

מהאישורים  הרפואיים  אותם  צירף  המבקש  עולה  כי  היה  מאושפז  בבית ,  שנית

המשפט  המחוזי  ניתן -הדין  של  בית-בעוד  שפסק,  17.6.99-16החולים  בתאריכים  

מבקש  תקופה  של  כמעט  חודש  ימים  לצורך  הכנת כך  שעמדה  בפני  ה,  18.5.99ביום  

 . בקשת רשות הערעור
כי  לאחר  הגשת  בקשה  זו  הגיש  המבקש  בקשות  חוזרות  ונשנות  להארכת ,  עוד  יצויין

המועד  בציינו  כי  בשל  מחלת  הלב  נבצר  ממנו  להכין  את  בקשת  רשות  הערעור  במשך 

 . של תקופה של חצי שנה
ל  המבקש  זה  שנים  רבות  כדי  להוות  נימוק אין  במחלת  הלב  ממנה  סוב,  עם  כל  הצער

 ".כן אני דוחה את הבקשה-על-אשר .להארכת המועד לתקופת זמן כה ממושכת

 :  נפסק כי4491/0072א "בש -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור"
המשיבה  זכתה  במכרז  של  מינהל  מקרקעי  ישראל  לפיתוח  שטח  בצפת  הכולל .  1

פי  ההסכם  נשוא  המכרז  זכאית  המשיבה  לתבוע -על.  ם  המבקשיםדירה  בה  מתגוררי

לפיכך  הגישה  המשיבה  תביעה  לסילוק  יד  נגד .  את  סילוקם  של  מסיגי  גבול  ופולשים

דחתה  את )  באסול'  הרשמת  ג'  כב(משפט  השלום  בעפולה  -רשמת  בית.  המבקשים

  בקשה  שהתבססה  על  הטענה  כי –בקשת  המבקשים  להתגונן  כנגד  תביעה  זו  

שים  מתגוררים  בדירה  האמורה  מכוח  רשות  שנתנה  להם  מי  שהיתה  דיירת המבק

 . מוגנת בדירה
כי  המבקשים  לא  הציגו  כל  ראיה  לכך  ולא  היו  בידם  כל ,  המשפט-לעניין  זה  קבע  בית

לפי ,  מה  גם  שהמבקש  עבר  להתגורר  בדירה.  מסמכים  המאשרים  את  טענתם

משפט  השלום  כי -  ביתקבע,  לפיכך.  רק  לאחר  פטירת  הדיירת  המוגנת,  הודאתו

משנדחתה  בקשת  הרשות .  המדובר  בהגנת  בדים  שכל  מטרתה  היא  דחיקת  הקץ

המשפט  המחוזי -ידי  בית-ערעורם  נדחה  על.  דין  כנגד  המבקשים-להתגונן  ניתן  פסק
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) ממן'  השופט  נ'  דוד  וכב-בן'  סגן  הנשיא  מ'    כב,אברמוביץ'  הנשיא  י'  כב(בנצרת  

  ...ם היו מיוצגים בשתי הערכאות הקודמותהמבקשי .לתקנות) ב(460מכוח תקנה 
, ככזה.  המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בתקנות.  דין  הבקשה  להידחות.  4

המבקשים  לא  הציגו  טעם ).    לתקנות528וראו  תקנה  "  (טעם  מיוחד"טעונה  הארכתו  

אך  לא .  17.5.00  ילדה  ביום  1'  הומצא  אמנם  אישור  על  כך  שהמבקשת  מס.  כאמור

אישור  רפואי  על  כך  שנבצר  ממנה  לעסוק  בנושא  בקשת  רשות  הערעור הומצא  כל  

  הוא  החתום 2'  מה  גם  שהמבקש  מס.  הדין-לאחר  שנודע  למבקשים  דבר  מתן  פסק

באשר  למבקש  הומצא  אמנם  תיעוד  רפואי (על  הבקשה  ועל  התצהיר  התומך  בה  

המעיד  על  מצבו  אלא  שבתיעוד  זה  אין  כל  קביעה  בדבר  נכות  ממנה  הוא  סובל 

האיחור .  ידי  משפטן-ושהטיעון  התומך  בבקשה  נחזה  כמי  שנכתב  על)  ענתולט

) ובהיעדר  הצהרה  ברורה  לעניין  זה(ככל  הנראה  ,  בהגשת  בקשת  רשות  הערעור  עולה

 769/79א  "ע:    וראו–"  איחור"מה  גם  שגם  איחור  של  יום  אחד  הינו  (על  יום  אחד  

ש "ב;  232)  2(ד  לה"פ,  רנאו'  נאור  נ  359/80ש  "ב;  375)  1(ד  לה"פ,  מטא'  מועלם  נ

ד "פ,  מ"גלבוע  חברה  לבניין  ועבודות  עפר  בע'  מ  נ"בנק  צפון  אמריקה  בע  1038/35

לא  עלה  בידי  המבקשים  לרפאו  ולגבור  על ,  בהיעדר  טעם  מיוחד  כאמור).  57)  1(מ

 . עניינה של המשיבה להביא את המחלוקת בינה לבין המבקשים לכלל סיום
, היו,  אפילו  הוגשה  במועד,  כויי  בקשת  רשות  הערעוריצויין  כי  סי,  למעלה  מן  הצורך

  ואף  הורשעה  בפלילים 1'  הודתה  המבקשת  מס,  כאמור  לעיל:  קלושים,  למירב

) הסף-  על–למעשה  (טענות  המבקשים  נדונו  ונדחו  .  בהסגת  גבול  לדירת  המריבה

הסיכוי  שערכאת  ערעור  שני  תשוב  ותידרש  לעניין  הוא  מועט  ביותר .  בשתי  ערכאות

). 123)  3(ד  לו"פ,  מ"בע)  הדר  חיפה(מצת  אור  '  חניון  חיפה  נ  103/82ע  "בר:  וראו(

הדיירת  המוגנת "  קרובי"ולפיו  יש  לראותם  כ(טיעונם  המשפטי  של  המבקשים  

  שהיתה  שכנתם  ואשר  בינה  לבין  המבקשים  לא  התקיימה  כל  זיקה –המנוחה  

. נכון  לשמעוהמשפט  העליון  -  אפילו  היה  בית–אף  הוא  אינו  רב  סיכוי  )  משפחתית

 . מצבם של המבקשים הוא קשה ועגום, כפי שעולה מן הבקשה, אכן
אין  בו  כדי  להצדיק  התעלמות  מסדרי  הדין  ומתן  אפשרות ,  למרבה  הצער,  אולם

. הבקשה  להארכת  מועד  נדחית  איפוא  .להגשת  הליך  הנחזה  על  פניו  כהליך  עקר

 " .בנסיבות העניין אין צו להוצאות

 :  אמיר זולטי הרשם'כבק מפי  נפס2666/0073א "בש -ב

לא  שילם  המבקש ,  לטענת  המשיבה.  המבקש  שכר  מן  המשיבה  מכונות  צילום.  1"
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תביעת .  את  התמורה  המוסכמת  עקב  השכירות  האמורה  ועקב  תפעול  המכונות

נתקבלה  והמבקש  חוייב  לשלם  למשיבה )  ונגד  נתבעת  נוספת(המשיבה  נגד  המבקש  

בצירוף  הפרשי  הצמדה  וריבית  וכן )  1996בר  כערכם  בספטמ(ח  "  ש3,000  -סך  של  כ

דין -המבקש  ערער  על  פסק).  הדין-כערכם  ביום  מתן  פסק(ח  "  ש3,000הוצאות  בסך  

 . זה
סגן '  כב(המשפט  המחוזי  בחיפה  -לפיכך  דחה  בית.  אלא  שביום  הדיון  לא  התייצב

. את  ערעורו)  וינוגרדוב-  חפרי'  גריל  ור'השופטים  י'  שוילי  וכב-  יעקבי'הנשיא  י

גם  לגופו  של  עניין  סבורים  אנו  שלא  היה  סיכוי ':  המשפט  המחוזי  הוסיף  וציין-בית

-המבקש  הגיש  בקשה  לביטול  פסק.  '.לערעור  שכן  כל  כולו  הוא  ערעור  על  עובדות

חש  ברע  אותו  יום  ונאלץ  לפנות  לרופאת  המשפחה  שלו  ולבית ,  לטענתו.  הדין

ועל )  100%בשיעור  (ותו  לעניין  זה  צרף  המבקש  מסמכים  המעידים  על  נכ.  חולים

, את  בקשתו)  19.1.00ביום  (המשפט  המחוזי  דחה  -בית.  הפנייתו  לבית  חולים

כי  המסמכים  שהמציא  המבקש  הם  ישנים  וכי  ממילא  לא  היה  מקום  לביטול ,  בקבעו

המשפט -המבקש  שב  ופנה  לבית.    נוכח  סיכוייו  הקלושים  של  הערעור–הדין  -פסק

, לם  בטעות  מן  המסמכים  הרפואיים  שהעידוהמשפט  התע-  בטענה  כי  בית–המחוזי  

גם  בקשתו  זו  נדחתה .  כי  ביום  הדיון  אכן  נבדק  ונשלח  להמשך  הבדיקות  בבית  חולים

המשפט -כי  אין  מקום  לפניות  חוזרות  לבית,  בהחלטת  הדחיה  נאמר).  22.2.00ביום  (

 . המחוזי
עור להארכת  המועד  להגשת  בקשת  רשות  ער)  6.4.00שהוגשה  ביום  (בפני  בקשה  .  2

היה  מצוי  בטיפולים  רפואיים  רבים  מאז ,  לטענת  המבקש.  22.2.00על  ההחלטה  מיום  

  ועקב  זאת  לא  עלה  בידו  להגיש  בקשת  רשות  ערעור 22.2.00מתן  ההחלטה  מיום  

  נענתה  בקשתו  לקבלת  סיוע  משפטי 4.4.00כי  רק  ביום  ,  עוד  טוען  המבקש.  במועד

 . י בו הוגשהמלשכת הסיוע המשפטי ולפיכך הוגשה בקשתו בעיתו
לטענתה  לא  הצביע  המבקש  על  טעם  מיוחד  להארכת .  המשיבה  מתנגדת  לבקשה.  3

כי  מצבו  הרפואי  הורע  מאז  ההחלטה  מיום ,  לא  הובאה  כל  אסמכתא  לטענה.  המועד

אינה  מקימה )  בין  ממשלתי  ובין  אחר(העובדה  שפנה  לקבלת  סיוע  משפטי  .  22.2.00

המשיבה .  צמו  בהליכים  קודמים  בפרט  כאשר  המבקש  ייצג  את  ע–טעם  מיוחד  

  משום  שבקשת –כי  גם  לגופו  של  עניין  אין  טעם  בהארכת  מועד  ,  מוסיפה  וטוענת

ידי  ערכאה -טענותיו  של  המבקש  נדחו  על.  רשות  הערעור  היא  חסרת  תוחלת

כך  שמלכתחילה  היו ,  ראשונה  על  בסיס  קביעת  ממצאים  עובדתיים  וממצאי  אמון

הדין  מיום -המבקש  אינו  מבקש  לערער  על  פסק:  בדלא  זו  בל.  סיכויי  ערעורו  קלושים

. דין  זה-שלא  לבטל  פסק)  19.1.00מיום  (  ואף  לא  על  ההחלטה  הראשונה  4.1.00
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 –  וככזו  סיכוייה  קלושים  –בקשת  רשות  הערעור  מתייחסת  להחלטה  שניה  בנושא  

 . אם לא למטה מזה
 . הידחותהגעתי לכלל מסקנה שדין הבקשה ל, לאחר שעיינתי בטענות הצדדים. 4

, ככזה).    לתקנות398תקנה  (המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בחיקוק  

על  מי  שמבקש  הארכת ).    לתקנות528וראו  תקנה  "  (טעם  מיוחד"טעונה  הארכתו  

ש "ב:  מקל  וחומר,  וראו(מועד  כאמור  מוטלת  חובה  לפרט  ולנמק  כדבעי  את  טענתו  

' טלמור  אמיתי  נ  4028/98פ  "בש,  365)  3(ד  לז"פ,  שרייבר'  מדינת  ישראל  נ  665/83

כך  לגבי  הטענה  כי .  המבקש  לא  עשה  כן).  405)  1(99על  -תק,  שטרן  שלמה  ולאה

  בקשה –ולמצער  (עקב  מצבו  הבריאותי  נבצר  ממנו  להגיש  בקשת  רשות  ערעור  

. 1994המבקש  לוקה  בנכות  מאז  שנת  ):  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור

במהלך ,  ות  העסקית  נשוא  תביעת  המשיבהבמהלך  תקופה  זו  ביצע  את  הפעיל

-במהלך  תקופה  זו  ייצג  את  עצמו  בפני  בית,  תקופה  זו  ניהל  הליכים  משפטיים

המשפט  המחוזי  ואף  הגיש  את  בקשות  הביטול  שההחלטה  האחרונה  שבהן  היא 

להביא  ראיות  של  ממש ,  בנסיבות  אלו,  שומה  היה  עליו.  נשוא  בקשת  רשות  הערעור

להחמרה  במצבו  שגרמה  לו )  ם  על  בדיקות  או  אישפוזיםדוגמת  אישורים  רפואיי(

גם  טענת  המבקש  כי  העיכוב  נגרם  מחמת .  המבקש  לא  עשה  כן.  להפסיק  מפעילותו

  בין  נוכח  האמור  לעיל  ובין –פנייתו  ללשכת  הסיוע  המשפטי  אינה  יכולה  לעמוד  

 1820/99א  "בש:  לדוגמה,  וראו(משפט  זה  בנושאים  דומים  -נוכח  פסיקתו  של  בית

, למעלה  מן  הצורך).  1649)  3(99על  -תק,  מ"נרקיסי  ראשל  בע'  מה  פורטונה  נסל

כי  בקשת  רשות  הערעור  שמבקש  המבקש  להגיש ,  כי  גם  לגופו  של  עניין  דומה,  יצויין

המשפט  המחוזי  חיווה  את  דעתו  גם  לגוף -  נוכח  העובדה  שבית–היא  חסרת  תוחלת  

החלטה  השולית  מבין הערעור  ונוכח  העובדה  שבקשת  רשות  הערעור  מתייחסת  ל

 . המשפט המחוזי-שלוש ההחלטות שקיבל בית
 ".הבקשה להארכת מועד נדחית, לכך-אי

 :  אמיר זולטי הרשם'כבנפסק מפי  2577/0074א "בש -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור"
כוחו  של  המבקש  ביום -הדין  נשוא  בקשת  רשות  הערעור  הומצא  לבא-פסק.  1

5.3.00 . 
דין -  הוגשה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על  פסק3.4.00ביום  

 )דין  יחיד  במשרדו-שהוא  עורך(כוחו  של  המבקש  -פי  האמור  בבקשה  לקה  בא-על.  הז

                                                           
 .2074) 2(2000על -תק, חבצלת מוסדות תרבות וחנוך' הרצל גושן נ 2577/00א "בש  74
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עקב  מחלה  זו  נבצר  ממנו  לעבוד .  במחלת  מעיים  שלוותה  בכאבים  עזים  ובחום  גבוה

  ובו  נקבע  כי 3.4.00שניתן  ביום  הומצא  אישור  רפואי    (5.4.00  עד  יום  2.4.00מיום  

 ). 3.4.00-5.4.00כוחו של המבקש אינו יכול לעבוד בימים -בא
  היה  יום  חמישי  נתבקשה  הארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות 6.4.00הואיל  ויום  

ומטעמי ,  בבד  עם  הבקשה-בד.  שלאחר  מכן'    יום  א–  9.4.00הערעור  עד  ליום  

  כפי  שנוסחה  עובר  למחלתו  של –ר  הוגשה  גם  טיוטת  בקשת  רשות  הערעו,  זהירות

מנת  שתשמש  כבקשת  רשות  ערעור  במקרה -טיוטה  זו  צורפה  על.  כוח  המבקש-בא

 . בו תידחה הבקשה שבפני
. תחשב  מחלה  כטעם  מיוחד"  לא  בכל  מקרה"לטענתה  .  המשיבה  התנגדה  לבקשה.  2

כוח  המבקש  עד -כי  הבקשה  לא  נתמכה  בתצהיר  וכי  משהמתין  בא,  עוד  היא  טוענת

ם  האחרון  אין  לו  אלא  להלין  על  עצמו  ואין  מקום  להאריך  לו  את  המועד  להגשת ליו

 . בקשת רשות הערעור
אין  עוררין  כי  הארכת .  לאחר  עיון  בטענות  הצדדים  החלטתי  לקבל  את  הבקשה.  3

דין -מחלת  עורך).    לתקנות528וראו  תקנה  (המועד  המבוקשת  טעונה  טעם  מיוחד  

  אם  הוכח  כי  שללה  ממנו  כליל  את –עד  עשויה  להקים  טעם  מיוחד  להארכת  מו

היכולת  לעבוד  בתקופה  הרלוונטית  ואם  הבקשה  להארכת  מועד  הוגשה  בסמוך 

רנה '  ל  נ"עזבון  המנוח  משה  אבטיחי  ז  6919/98א  "בש:  וראו(לסיום  המחלה  

מדינת הילדים ' נ' מ  ואח"וידיוקולור  בע  825/86ש  "ב;  975)  1(99על  -תק,  רוזנבלום

95על -תק, שרה הרשמן' ישראל טייכר נ 2548/95א "בש;  297  )3(96על  -תק,  מ"בע

' ר  ש"בעריכת  ד,  1995,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי  ,זוסמן'  י;  625)  2(

כוחו  של  המבקש  חולה -בענייננו  הוגשה  הבקשה  בעוד  בא).  895-896'  בעמ,  )לוין

מנוטרל כי  המבקש  היה  ,  מן  האמור  בה  עולה).  ידי  מזכירתו  בשמו-ונחתמה  על(

 . לא נתמכה בתצהיר) המקורית(הבקשה , אכן. לחלוטין
דין -ובהתחשב  בעובדה  שאין  עורך,  כוח  המבקש  חולה-אולם  בנסיבות  בהן  היה  בא

לא  זו .  כוח  המבקש  על  תצהיר-  ניתן  להבין  את  הקושי  בהחתמת  בא–נוסף  במשרדו  

: זאת  ועוד.    לבקשה  צורף  גם  אישור  רפואי  המאמת  את  הטענות  שבה–בלבד  

  ואף  עובדה  זו –הבקשה  הוגשה  בטרם  חלפה  התקופה  להגשת  בקשת  רשות  הערעור  

אבו   34/70ש  "ב:  וראו(  יחד  עם  טעמים  אחרים  –"  טעם  מיוחד"עשוייה  להוות  

, קלוגמן'  כפר  חיטים  נ  2850/97א  "בש;  307)  1(ד  כד"פ,  'אלקרעין  ואח'  שמסייה  נ

-תק,  Exim Lines bros. S.A'    נInterlego A/S  3424/94  א"בש;  86)  2(97על  -תק

אשר  לטענתה  של  המשיבה  כאילו  אין  להיעתר  לבקשה  להארכת .  1572)  2(94על  

  אמנם  ניתן  למצוא  הד –מועד  המוגשת  עקב  אירועים  שהתרחשו  ביום  האחרון  
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מרום  השרון '  מרסל  אלמליח  נ  3049/94א  "בש:  לדוגמה,  וראו(לגישה  זו  בפסיקה  

מעה  הדעה  כי  קביעה  מעין  זו  משמעה  קיצור נש,  אולם  מנגד)).  לא  פורסם  (מ"בע

 470/98א  "בש:  וראו(  ואין  מקום  לנהוג  כן  –בפועל  של  התקופה  לנקיטת  הליכים  

כוח המבקש -ממילא בענייננו חלה בא)). לא  פורסם  (יצחק  ורדינון'  שושנה  ורדינון  נ

כך  שאף  לפי  הגישה  המחמירה .    שלושה  ימים  לפני  חלוף  המועד–  2.4.00עוד  ביום  

 . ן לזקוף את מחלתו כנגדואי
המבקש  רשאי  להגיש  את  בקשת .    הבקשה  להארכת  מועד  מתקבלת–סוף  דבר  

 ".רשות הערעור תוך שבעה ימים ממועד המצאתה של החלטה זו

שלוש  בקשות  להארכת  מועד  להגשת  בקשות  רשות  ערעור  על   נדונו  8093/9975א  "בש  -ב

 . המשפט המחוזי בחיפה-החלטות בית

כי  נימוקי  הבקשות  להארכת  המועד  יוגשו  יחד  עם  נימוקי ,  מבקש  נאמרבבקשותיו  של  ה

שכן  בשל  חוסר  זמן  וסיבות  בריאותיות  לא  יכול  היה ,  בקשות  רשות  הערעור  בגמר  הכנתם

 : נפסק כי. המבקש להגיש את הבקשות במועד

הבקשות  אינן  עומדות  בדרישות  הקבועות ,  לטענתה.  המשיבה  מתנגדת  לבקשות"

שכן  התצהיר  התומך  בכל ,  1984-ד"התשמ,  ות  סדר  הדין  האזרחי  לתקנ241בתקנה  

טוענת  היא  כי  המבקש  לא ,  כן-כמו.  אחת  מהן  הוא  סתמי  ולא  פורטה  בו  כל  טענה

 . הצביע על טעם מיוחד להארכת המועד
וככזה  דרושים  טעמים  מיוחדים ,  המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בחיקוק

 ). 1984-ד"התשמ,  סדר הדין האזרחי לתקנות528תקנה (מנת להאריכו -על
במקרה  זה  אין  המבקש  מפרט  בבקשות  ובתצהירים  התומכים  בהן  טעם  כלשהו 

כל  שנאמר  בתצהירים  הוא  כי  הנימוקים  להארכת  המועד  יוגשו .  להארכת  המועד

 . יחד עם נימוקי בקשות רשות הערעור, בגמר הכנתם
ולא ,  יה  עליו  לפרט  עתהה,  אם  בידי  המבקש  נימוקים  המצדיקים  להיעתר  לבקשות

 . עם הגשת הבקשות לרשות ערעור, להביאם בדיעבד
 . דין הבקשות להידחות, משלא הובא בפני כל נימוק להארכת המועד, בנסיבות אלו

לפיה  בשל ,  כי  אף  הטענה  שהעלה  המבקש  בבקשות  עצמן,  למעלה  מן  הצורך  אציין

אין  בה  כדי ,  ות  במועדחוסר  זמן  ומסיבות  בריאותיות  נבצר  ממנו  להגיש  את  הבקש

-טענה  זו  הועלתה  בצורה  סתמית  ובלתי.  להוות  טעם  מיוחד  להארכת  המועד

לא  נטענה  בתצהירו  של  המבקש  ואף  לא  נתמכה  במסמכים  רפואיים ,  מפורטת

                                                           
 .783) 1(2000על -תק, מנהל העזבון המנוחה מרים' אהרון שרון נ 8093/99א "בש  75
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 ".אני דוחה את הבקשות להארכת המועד, כן-על-אשר .כלשהם

-רעור  על  פסקבקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ע  נדונה  8266/9976א  "  בש-ב

הדין  של -אשר  דחה  את  ערעור  המבקשת  על  פסק,  המשפט  המחוזי  בחיפה-הדין  של  בית

בבקשתה  טוענת  המבקשת   .דין-משפט  השלום  בו  נדחתה  תביעתה  מחמת  מעשה  בית-בית

שאינה ,  הבקשה.  וכי  במשך  חודש  ימים  היתה  מרותקת  למיטתה,  כי  היא  נכה  ומוגבלת

אינה  מפרטת  את  המועדים  המדוייקים  בהם  היתה ,  נתמכת  במסמכים  רפואיים  מתאימים

 : נפסק כי. מרותקת למיטה, לטענתה, המבקשת

על  המבקשת ,  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528בהתאם  לתקנה  "

 . להראות טעם מיוחס המצדיק הארכת המועד
בדבר  מוגבלותה ,  אשר  כאמור  לא  הוכחה  כנדרש,  גם  אם  אקבל  את  טענת  המבקשת

אין  בכך  משום  הסבר  מדוע  לא  הוגשה  הבקשה  לרשות  ערעור ,  ודש  ימיםבמשך  ח

 . הדין לבין הגשת בקשה זו-בשלושת החודשים הנותרים שבין מועד פסק
המבקשת  אף  לא  פירטה  מדוע  לא  יכולה  היתה  להסתייע  באדם  אחר  שיגיש  את 

 . הבקשה בשמה בתוך המועד
יוחד  כשמדובר  באיחור  כה במ,  טענותיה  של  המבקשת  אינן  עולות  כדי  טעם  מיוחד

 . ודי בכך כדי לדחות את הבקשה, גדול
דין  הבקשה  להארכת  המועד  להידחות  גם  בשל  הסיכוי  הנמוך  של  בקשת  רשות 

 . הערעור להתקבל
 : הדין נשוא הערעור ומתגובת המשיבה עולות עובדות אלו-מפסק

תביעתה .  משפט  השלום  בחיפה-המבקשת  הגישה  נגד  המשיבה  תביעה  בבית

המשפט -ובקשת  רשות  ערעור  שהגישה  לבית,  ערעור  על  כך  נדחה  אף  הוא,  חתהנד

והגישה  את  תביעתה "  התחכמה"המבקשת  .  הפקדת  ערבון-העליון  נדחתה  עקב  אי

המשפט  דחה  את  התביעה  בשל  קיומו  של -בית.  משפט  השלום-פעם  נוספת  לבית

 . המשפט המחוזי אישר החלטה זו-ובית, דין-מעשה בית
ואף ,  הסיכוי  שלמבקשת  תינתן  רשות  לערעור  וערעורה  יתקבל  אפסי,  בנסיבות  אלו

 . מטעם זה יש לדחות את הבקשה להארכת המועד
אני  מחייבת ,  הלב  של  המבקשת-ובשל  חוסר  תום,  מאחר  שהבקשה  היא  בקשת  סרק

 ".ח" ש2,000אותה בהוצאות המשיבה בסך 

כי ,  המבקש  טוען.בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  נדונה  9052/0177א  "בש  -ב
                                                           

 .251) 1(2000על -תק, יפה ספקטור' אילנה טוטיה נ 8266/99א "בש  76
 .39) 1(2002על -תק, ם סנטר סניף ערדהו' אליהו רווח נ 9052/01א "בש  77



המשפט בבקשה -הדעת של בית-ויישום שיקול" טעם מיוחד"מהותו של ה: 'פרק ג
ל

   
 

 
157   הארכת מועדים

המבקש  מודה .  19.11.01הבקשה  שבפני  הוגשה  ביום  .  10.9.01הדין  הומצא  לידיו  ביום  -פסק

פי  אישורים -על.  אך  טוען  כי  הדבר  נובע  מהיותו  חולה,  כי  בקשת  הארכה  הוגשה  באיחור

 . 25.10.01 עד 14.10.01לא היה המבקש מסוגל לעבוד בין הימים , שצורפו לבקשה

 :  כישחם' הרשם ע 'כבנפסק מפי 

השאלה  הראשונה  אשר  יש  לתת  עליה  את  הדעת  היא  האם  בקשתו  של  המבקש .  2"

למתן  ארכה  בהליך  שבפני  נעשתה  במסגרת  המועדים  להגשת  בקשת  רשות  לערער 

, )סדרי  דין(  לתקנות  שיפוט  בתביעות  קטנות  16פי  תקנה  -על.  משפט  זה-לבית

דין  או  החלטה  של -ל  פסקהמועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  ע,  1976-ו"התשל

-על.  הדין  או  ההחלטה-  ימים  מיום  מתן  פסק15המשפט  לתביעות  קטנות  הוא  -בית

-תקנה  זו  חלה  על  הגשת  בקשת  רשות  לערער  על  החלטה  של  בית,  פי  לשונה

אין  היא  חלה  על  הליך  של  בקשת  רשות  לערער ,  לכאורה.  המשפט  לתביעות  קטנות

דינו  של -בבקשת  רשות  לערער  על  פסקהמשפט  המחוזי  הדן  -דינו  של  בית-על  פסק

חל  על  הבקשה ,  כן-על,  פי  פשוטם  של  דברים-על.  המשפט  לתביעות  קטנות-בית

משפט  זה  הוא -לפיו  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  לבית,  שבפני  הדין  הכללי

 ). 1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי399תקנה ( ימים 30
כי  כוונת  מתקין  התקנות ,  ניתן  לטעון.  חידהאפשרות  זו  אינה  האופציה  הפרשנית  הי

  האמורה  היתה  כי  המועד  המקוצר  יחול  גם  על  בקשת  רשות  לערער 16בתקנה  

טענה  כזו  יכולה  להישען  על  אחת .  המשפט  המחוזי-דינו  של  בית-המוגשת  על  פסק

היא ,  המשפט  לתביעות  קטנות-התכליות  החקיקתיות  העיקריות  שבסדרי  הדין  בבית

 . ים לסיומם במהירותלהביא את ההליכ
כי ,  לטובת  המבקש,  מוכן  אני  להניח,  הואיל  וטענה  זו  לא  הועלתה  בפני,  עם  זאת

ובהינתן  העובדה  שבין  הימים ,  בהינתן  מועד  זה.    ימים30המועד  החל  על  העניין  הוא  

ובהנחה  שפגרה  זו  חלה  על  המועדים (  חלה  פגרת  חג  הסוכות  1.10.01  –  8.10.01

המשפט  לתביעות  קטנות -בדה  שתקנות  השיפוט  בביתחרף  העו,  לנקיטת  ההליך

יוצא  כי  המועד  האחרון  להגשת  בקשת ,  )אינה  מחילה  פגרה  על  ההליכים  שבגידרה

הבקשה  שבפני  הוגשה  ביום .  18.10.01ביום  ,  לכל  המאוחר,  הרשות  לערער  חל

 . ואף איחור שאינו זניח, כן כי היא נגועה באיחור-וברור על, 19.11.01
. ע  זה  עולה  השאלה  האם  המבקש  הניח  יסוד  מספיק  לבקשת  הארכהעל  רק)  א.  (3

 528תקנה  "  (טעם  מיוחד"טעונה  בקשתו  של  המבקש  הוכחתו  של  ,  פי  הדין-על

-בדרך'צויין  כי  ,  בכל  הנוגע  למצב  בריאותי  כטעם  מיוחד).  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

, מועדהמשפט  במחלתו  של  אדם  כבטעם  מיוחד  המצדיק  הארכת  -מכירים  בתי,  כלל

 'ובלבד  שהבקשה  הוגשה  ללא  איחור,  אם  המחלה  מנעה  אותו  מלעסוק  בענייניו
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 ,)1995,  אביב-  תל,לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  וסמןז(

רנה '  ל  נ"עזבון  המנוח  משה  אבטיחי  ז  6919/98א  "ראו  גם  בש;  856-896  'בעמ

מדינת '  נ'  מ  ואח"וידיוקולור  בע  825/86ש  "  ב-ב).  975)  1(99על  -תק,  רוזנבלום

כלל  זה  טומן  בחובו  שני ...  'כי  ,    נפסק  לעניין  זה297)  3(96על  -תק,  מ"הילדים  בע

 –והשני  ;    עובדת  קיומה  של  המחלה–האחד  :  רכיבים  מצטברים  הטעונים  הוכחה

המשפט -השפעת  המחלה  על  תיפקודו  של  בעל  הדין  ועל  יכולתו  לפנות  לבית

בהן  יוכח  שבעטיה  של  המחלה  נבצר  מבעל  הדין  לפעול  במועד רק  בנסיבות  .  במועד

 . 'יהווה הדבר טעם מיוחד להארכת המועד
כי ,  לעניין  זה,  המבקש  טוען.  איני  סבור  כי  הבקשה  שבפני  עומדת  בדרישות  אלה)  ב(

טענה  זו  נטענה  בלא  שצורף  תיעוד  כלשהו .  אסטמה  ולחץ  דם,  הוא  חולה  סכרת

כי  בתקופה  הרלוונטית  מחלות  אלה ,    טענה  ברורהאין  גם  כל.ובלא  תצהיר,  לבקשה

היו  פעילות  במידה  ששיתקה  את  יכולתו  של  המבקש  להגיש  בקשת  רשות  לערער 

 . משפט-לבית
מיום ,    ימים12יכולתו  של  המבקש  לעבוד  במשך  -אשר  לאישורים  על  אי)  ג(

ל אישורים  אלה  אינם  מעידים  באופן  ברור  ע.    ועד  בכלל25.10.01  עד  ליום  14.10.01

, הם  מעידים  על  כך  שהמבקש  סבל.  משפט  זה-יכולת  לנקוט  בהליך  בבית-אי

לא  ניתן  לעגן ,  בהעדר  פרטים  נוספים.  מכאבי  גב  וסחרחורת,  בתקופה  האמורה

בנתונים  לקוניים  אלה  מסקנה  כי  נבצר  מן  המבקש  באותה  תקופה  לנקוט  בהליך 

  אין  אישורים ,פי  האמור  באישורים  באורח  מפורש-כי  על,  אוסיף.  משפט  זה-בבית

פי -בעודו  חולה  על,  25.10.01ביום  ,  זאת  ועוד.  אלה  תקפים  עבור  מוסדות  משפטיים

ובו  הוא  מגולל  את  טענותיו ,  משפט  זה-פנה  המבקש  במכתב  לבית,  האישור  שצורף

קשה  לבסס  על  האישורים  האמורים  את ,  בנסיבות  אלה.  ביחס  להליכים  להם  היה  צד

 . ופה נשוא האישורים האמוריםקיומה של נבצרות מהגשת ההליך בתק
כי  המצב  הנזכר  באישורים  שצורפו  מנע ,  לטובת  המבקש,  אף  אם  אניח.  זאת  ועוד)  ד(

לא  אופיינה  התנהגות ,  משפט  זה  במועד-ממנו  להגיש  בקשת  רשות  לערער  לבית

אף  שהיה  ער  לכך  שחלף  המועד  להגשת  בקשת ,  ראשית.  המבקש  בדחיפות  כלשהי

גם .  19.11.01עד  ליום  ,  המשפט-  בבקשת  ארכה  לביתלא  פנה  המבקש,  רשות  לערער

ועד  ליום ,  25.10.01לאחר  שחלף  מצב  הנבצרות  הנטען  בעקבות  מכתבו  מיום  

-לא  נקט  המבקש  בכל  הליכים  בבית,  הוא  יום  הגשת  הבקשה  שבפני,  19.11.01

בו  נמסר ,  4.11.01מיום  ,  משפט  זה-גם  לאחר  קבלת  מכתב  מאת  בית.  משפט  זה

חלפו  שבועיים  עד  שהמבקש  הגיש  את ,  בהגשת  בקשת  ארכהלמבקש  על  הצורך  

. ולא  צירף  תצהיר  לבקשתו,  לא  פעל  המבקש  כפי  שהונחה,  גם  אז.  הבקשה  שבפני
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חלוף  תקופה  של  קרוב  לחודש  ימים  בין  סיום  תקופת  המחלה  הנטענת ,  בכל  מקרה

שולל  קיומו  של  קשר  סיבתי  בין  המחלה  לבין  הארכה ,  לבין  הגשת  הבקשה  שבפני

 . וממילא שולל קיומו של טעם מיוחד בנסיבות העניין, קשתהמבו
וכי  ניתן  להסביר  משגים  דיוניים  שעשה ,  כי  המבקש  אינו  מיוצג,  ער  אני  לכך)  ה(

העדר  הייצוג  אינו  יכול  להוות  עילה  שלא  לנקוט  בשקידה  סבירה ,  ברם.  בעובדה  זו

ת  מצד הוא  אינו  יכול  להיות  עילה  להשתהו.  משפט  זה-בנקיטת  הליכים  לבית

כי  מלכתחילה  היה  ברור  לו  כי  איחר  את ,  כאשר  עולה  מבקשתו  שלו  עצמו,  המבקש

העדר  הייצוג  כשלעצמו  אינו  יכול ,  זאת  ועוד.  המשפט-המועד  לנקיטת  הליך  בבית

משחלף  המועד  להגשת  בקשת .  להיות  עילה  לפגוע  באינטרס  של  בעל  הדין  שכנגד

בהעדר .  ינות  מפני  נקיטתורכשה  המשיבה  מעין  חס,  משפט  זה-רשות  לערער  לבית

ואין  טעם  מיוחד  למתן ,  חסינות  זו  בעינה  עומדת,  שקידה  סבירה  מצד  המבקש

 . הארכה המבוקשת
הדין  הארצי -בית'  קטש  נ  8681/00צ  "  בשג-לעניין  זה  ניתן  אף  להפנות  להחלטה  ב

שם  נדחתה  בקשה  למתן  ארכה  של  מבקש  לא  מיוצג ,  70  )1(2001  על-תק,  לעבודה

 . ולא נקט בהליך החוקי הנדרש, המשפט-ד במכתב לביתאשר פנה במוע
הנגוע  באיחור  ממשי  אף  בהינתן  מחלתו ,  הדברים  אמורים  מקל  וחומר  בהליך  שבפני

 . הנטענת של המבקש
הנובע ,  איני  סבור  כי  הוכח  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  במצב  דברים  זה

לא ,    בנסיבות  העניין.דין  הבקשה  להידחות,  לפיכך.  ממצבו  הבריאותי  של  המבקש

 " .נעשה צו להוצאות בבקשה זו

 'כבנפסק  מפי  .  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשה  לדיון  נוסף  נדונה  6217/0178א  "בש  -ב

 : כיהרשם אוקון 

המבקש  הגיש  את  בקשתו  ביום .  26.6.01המשפט  ביום  -הדין  ניתן  בבית-פסק"

ף  קיבל  מכתב  ממנו  למד וא,  הוא  חלה"  מייד  לאחר  ההחלטה"הוא  הסביר  כי  .  7.8.01

המבקש  מדגיש  כי  מדובר ".  וימיו  קרובים"ל  חולה  במחלה  קשה  "כי  אחיו  השוהה  בחו

  הימים  המחייבת  בסוג  זה  של 15וכי  הוא  לא  היה  מודע  לתקופת  ,  באיחור  קצר  מועד

 . הליכים הואיל ואינו משפטן
המשיב  מעלה  ספק  אם  ניתן  להגיש  בקשה  לדיון  נוסף .  המשיב  מתנגד  לבקשה

מציין  כי ,  מכל  מקום  המשיב.  בבקשת  רשות  ערעור  שנדונה  במותב  תלתא  ונדחתה

 . המבקש לא הצביע על טעם המצדיק הארכת מועד
                                                           

 .428) 3(2001על -תק, קצין התגמולים' יצחק בן שושן נ 6217/01א "בש  78
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העתירה  תוגש '  קובעת  כי  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף4תקנה  
וחל  עליו ,    זהו  מועד  שנקבע  בחקוק'.הדין-עשר  יום  מיום  מתן  פסק-תוך  חמישה

 . 1984-ד"התשמ,  של תקנות סדר הדין האזרחי528המשטר שנקבע בתקנה כעיקרון 
במקרה  שהארכה  נדרשת .  משטר  זה  מחייב  הצגת  טעם  מיוחד  לצורך  קבלת  ארכה

מיושם  המשפט  באורח  מוקפד  ונוקשה  יותר  מאשר ,  לצורך  הגשת  עתירה  לדיון  נוסף

 : במקרה של ערעור
גישה  קפדנית  ומצמצת כי  יש  לנהוג  ,  המשפט  הוא-כלל  נקוט  בידי  בית'

מנת  למנוע  את -על,  בבקשות  להארכת  מועד  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף

פיירמנס '  האניה  אנטוריה  נ  589/68'  המ  ('.דין  סופי-השהיית  תוקפו  של  פסק

  .699) 3(ד כב"פ, מ"פנד חברה לביטוח בע
עמום ,  טענת  המחלה  הועלתה  באורח  כללי.  המבקש  לא  הצביע  על  טעם  מיוחד

אינה  מבהירה  מדוע ,  עם  כל  הצער  הכרוך  בה,  גם  מחלת  האח.  א  כל  תעודורופף  לל

להגיש  בקשה  להארכת ,  למצער,  נמנע  מן  המבקש  להגיש  את  העתירה  במועד  או

לעניין  זה  לא  יכולה  המערערת  להיוושע  גם .  מועד  בתוך  התקופה  הקצובה  לכך

עלול ,  ורקביעת  עיקרון  שחיקה  לפי  ימי  איח.  מהעובדה  כי  מדובר  באיחור  בן  יום

 -  בהרשם  זולטי'  כבעמד  על  כך  .  להוביל  למדרון  חלקלק  בנוגע  לשמירת  המועדים

 .1629)  2(2000על  -תק,  מ"ש  בע.ח.ב.א'  מנהל  מס  שבח  מקרקעין  נ  1196/00א  "בש

 : הוא אומר שם
תקנה :  וראו(להארכתו  "  טעם  מיוחד"הואיל  והמועד  להגשת  ערעור  קבוע  בדין  נדרש  

כי  טעות ,  כבר  נקבע  לא  פעם).  1984-ד"התשמ,  אזרחי  לתקנות  סדר  הדין  ה528

' ל  בשארה  נ'סח  587/86ש  "ב:  וראו(במניין  הימים  אינה  מקימה  טעם  מיוחד  מעין  זה  

) ספורות(המבקש  הצביע  על  דוגמאות  ,  אכן...  )  9)  4(ד  מ"פ,  סוריה  אבו  עטא

אין  ספק  שהעיסוק  באיחור  של  יום ...  המשפט  מהלכה  זו-למקרים  בהם  סטה  בית

לב  או -שאינה  מצביעה  על  חוסר  תום,  חד  ובפרט  בנסיבות  של  טעות  חישוביתא

. מטעם  זה  גם  נכתבות  ההחלטות  בעניין  זה  באריכות  יחסית.  מעורר  קושי,  רשלנות

מה  גם  שהכרה .  אולם  לא  מצאתי  מקום  לסטות  מן  הפסיקה  העכשווית  בנושא

ת  של  מכלול אוטומטי-עלולה  להביא  להארכה  מעט"  טעם  מיוחד"בטעות  חישובית  כ

 . המועדים ולשחיקת הכללים הנוגעים לעניין זה
לרבות  הטענה  כי  נימוקי  הבקשה  לדיון  נוסף  הם ,  גם  ביתר  טענות  המבקש  אין  ממש

משך  את  בקשתו ,  הוא  עצמו,  הדין  מלמד  כי  המבקש-כאשר  פסק,  כבדי  משקל

לאחר  שהובהר  למבקש  כי  בקשתו  נעדרת  בסיס ,  הדין  ניתן  על  יסוד  זה-ופסק

 " . נדחית–הבקשה להארכת מועד , כן-על-אשר .טימשפ
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  כטעם מיוחד–דין או הבהרה -בקשה לתיקון פסק .ח
המשפט  המחוזי  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  למתן -הגשת  בקשה  לתיקון  בביתכלל  -בדרך

  79.משפט-ארכה בבית

בקבלו  את  הבקשה  קובע .    להגשת  ערעורבקשה  להארכת  מועד  נדונה  4195/0480  א"  בש-ב

 : כי עודד שחם ,שם הר'כב

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (הארכת  המועד  המבוקש  טעונה  טעם  מיוחד  "

כי  לא ,  דין  עולה-מעיון  בתגובת  המבקש  לבקשה  לתיקון  פסק).  1984-ד"התשמ

אין  בעצם  הגשת ,  משכך.  על  סעיפיה  השונים,  היתה  הסכמה  ביחס  לתוצאת  הבקשה

יפיה  ודאית  של  המשיבים  כי  מירוץ כדי  ללמד  על  צ,  או  בתגובה  לה,  הבקשה

א 81ראו  סעיף  (המועדים  להגשת  ערעור  יהיה  עם  מתן  ההחלטה  בבקשת  התיקון  

לא  היה  המבקש ,  במצב  זה).  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי

וכי  מירוץ ,  הדין  יתוקן-רשאי  לכלכל  את  צעדיו  על  יסוד  ההנחה  כי  אמנם  פסק

 . ועד האמורהמועדים להגשת ערעור יחל במ
המשפט  המחוזי  אינה  מהווה  טעם  מיוחד -במקרה  הרגיל  הגשת  בקשה  לתיקון  בבית

דינים  עליון  נח ,  קריסטל'  קריסטל  נ  2500/00א  "רע(משפט  זה  -למתן  ארכה  בבית

אין  בפני  טענה  כלשהי  של  המשיבים  להסתמכות  על  מועד  הגשתו ,  עם  זאת).  285

מתגובת ,  זאת  ועוד.  ים  לעניין  זהועל  גיבושה  של  ציפיה  של  המשיב,  של  ערעור

עולה  בבירור  כי  אין  הוא  משלים  עם  שורה  של ,  דין-המבקש  לבקשה  לתיקון  פסק

וגם  מבחינה  זו  קשה  למצוא  הסתמכות  של  המשיבים  על  כך  שלא  יוגש ,  קביעות  שבו

אני  סבור  כי  הוכח ,  ונוכח  מידתו  המזערית  של  האיחור,  במצב  זה.  ערעור  מטעמו

הרשות '  פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "ראו  רע(ד  למתן  הארכה  קיומו  של  טעם  מיוח

מסקנה  זו  מתעצמת ).  32דינים  עליון  סא  ,  המוסמכת  לפי  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים

  ".והיא פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לקטין, נוכח מהותו העניין נשוא ההתדיינות
קשה  הוגשה  ביום הב  .בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  נדונה  735/0381א  "ש  ב-ב

, המשפט  המחוזי  בירושלים-דין  חלקי  של  בית-ההחלטה  נשוא  הבקשה  היא  פסק.  21.1.03

כי  המבקשת ,  מן  הבקשה  עולה.  4.12.02והומצא  למבקשים  ביום  ,  28.11.02אשר  ניתן  ביום  

  נתקבלה  אצלה 19.1.03וכי  ביום  ,  המשפט  המחוזי-פנתה  בבקשה  לתיקון  טעות  לבית

באותו  מועד  חלף  המועד ,  דא  עקא.  שר  דחתה  את  בקשת  התיקוןא,  המשפט-החלטת  בית

                                                           
 .285דינים עליון נח , קריסטל' קריסטל נ 2500/00א "רע  79
 .1696) 2(2004על -תק, 'אלכסנדר כצנלסון ואח'  קטין נ,עדן גוייטע 4195/04א "בש  80
 .1612) 1(2003על -תק, חפציבה בנייה' ה קבלנית לבנייה נזכאל חבר 735/03א "בש  81
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) לא  בלי  היסוס:  כדבריו(בקבלו  את  הבקשה  .    להארכת  מועדומכאן  הבקשה,  להגשת  הערעור

 :  הרשם כי'קובע כב

, בכלל).    לתקנות528תקנה  (הארכת  המועד  להגשת  הערעור  טעונה  טעם  מיוחד  "

לעניין  זה .    אינה  מהווה  טעם  כזה,שנדחתה,  הפניה  לערכאה  הקודמת  בבקשת  תיקון

  :כי, 285דינים עליון נח , קריסטל' קריסטל נ 2500/00א " רע-נפסק ב
אין  לראות  טעם  מיוחד  בכך  שבעל  דין  הגיש  בקשה  לתיקון  הפסק  בתוך '

המשפט  רק  לאחר  חלוף -ידי  בית-תקופת  הערעור  ואילו  בקשה  זו  נדחתה  על

דחתה  אינה  מעכבת  את  מניין כשם  שהגשת  בקשת  תיקון  שנ.  המועד  לערעור

התקופה  לצורך  הגשת  ערעור  ורואים  את  מועד  מתן  הפסק  כמועד  הקובע  כך 

גם  כדי  להוות  טעם  מיוחד  לצורך  הארכת  מועד ,  אין  בה  כשהיא  עומדת  לעצמה

ראוי  בבעל -תוצאה  אחרת  עשויה  היתה  לפגוע  באורח  בלתי...,להגשת  ערעור

... דין  -ך  הבקשה  לתיקון  פסקהדין  שכנגד  ולפתוח  פתח  לשימוש  לרעה  בהלי

  וגם  אם  הבקשה  הוגשה  במסגרת –דין  שנדחתה  -שבקשת  תיקון  פסק,  מכאן

,   אינה  יכולה–התקופה  להגשת  הערעור  ונדחתה  לאחר  שהתקופה  עברה  

  '.לשמש טעם מיוחד להארכת מועד להגשת ערעור, כשלעצמה
משום ,  מראשאשר  תוצאתה  אינה  ודאית  ,  אין  לראות  בדחיית  הבקשה  לתיקון,  אכן

אשר  מנעו  את  הגשת  הערעור  במועד  והיכולות  להוות  טעם ,  צפויות-נסיבות  בלתי

 . דינו-משפט קמא קבע כי אמנם נפלה טעות בפסק-בית, אמנם. מיוחד למתן ארכה
הואיל  ולא  היה  מודע  לעניין  נשוא ,  כי  אין  בסמכותו  לתקנה,  המשפט  קבע-בית

כי  עובר  למתן ,  בעניין  התיקון  עולהמהחלטתו  ,  ברם.  הדין-התיקון  בעת  מתן  פסק

המשפט  לעניין  נשוא  התיקון -לב  בית-את  תשומת,  הדין  לא  הסבו  המבקשים-פסק

כן  לא  היו  יכולים  לצאת  מהנחה  כי -ועל,  )הוספת  מס  ערך  מוסף  על  סכום  כסף(

הדין  היא  בבחינת  טעות  הניתנת  לתיקון -המשפט  בעניין  נשוא  פסק-טעותו  של  בית

כי  המשיבה  כתבה  בתגובתה  לבקשת ,  בהקשר  זה,  ותר  לצייןא  לא  למ81לפי  סעיף  

אך  אלה  בחרו  להישאר  במסלול ,  התיקון  כי  תקנתם  של  המבקשים  בהגשת  ערעור

-בקשת  ארכה  מתאימה  לבית,  ולו  מחמת  הזהירות,  בלא  שהוגשה,  של  בקשת  תיקון

 . קשה למצוא בעניין זה טעם מיוחד למתן ארכה, לכן. משפט זה
הדין  נשוא  בקשת  הארכה  לא  ניתן  במעמד -פסק.    את  הדיוןבכך  אין  כדי  לסיים

כלל  לא  רוכש  הצד  שכנגד  אינטרס -בדרך,  במצב  זה.  כי  אם  הומצא  בדואר,  הצדדים

באשר ,  הדין-  ימים  ממועד  קבלת  פסק45ראוי  להגנה  בכך  שערעור  יוגש  בחלוף  

' נמדינת  ישראל    7910/00א  "ראו  ע(מועד  זה  אינו  ידוע  ברגיל  לבעל  הדין  שכנגד  

במקרה  זה  המבקשים  ציינו  בבקשת  התיקון  את  מועד ).  397)  2(ד  נה"פ,  ויסמן
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ומבחינה  זו  המשיבה  היתה  יכולה  לפתח  ציפיה  כי  עד  ליום ,  הדין  לידם-המצאת  פסק

או  לפחות  תוגש  בקשת  ארכה  לצורך  הגשת ,  יוגש  ערעור,  לכל  המאוחר,  19.1.03

כי  לא ,  ייתכן.    כזו  בפועלאין  המשיבה  טוענת  כי  גיבשה  ציפיה,  עם  זאת.  ערעור

 . הבחינה במועד הנזכר בבקשת התיקון
-בשים.  איני  רואה  מקום  לדחות  את  בקשת  הארכה,  ולא  בלי  היסוס,  במצב  דברים  זה

בה  נקבע  כי  אמנם  נפלה  טעות ,  משפט  קמא  בבקשת  התיקון-לב  להחלטת  בית

הרי  שלמבקשים  אינטרס  בעל  עוצמה  מוגברת  למצות  את  הליכי ,  הדין-בפסק

, כנגד  אינטרס  זה  לא  עומד  אינטרס  סופיות  שרכשה  המשיבה.  הערעור  במקרה  זה

לב -בשים.  בהעדר  ציפיה  קונקרטית  שלה  להגשת  הערעור  דווקא  עד  למועד  מסויים

אני  סבור  כי  ניתן  להאריך ,  )יומים  בלבד(ולאורכו  המזערי  של  האיחור  בו  מדובר  ,  לכך

אשר  גרמו  במחדלם ,  בקשיםהמ,  עם  זאת.  את  המועד  להגשת  הערעור  במקרה  זה

, ח"  ש1,500ישאו  בהוצאות  המשיבה  בבקשה  זו  בסך  ,  לצורך  בבקשת  ארכה  זו

מ  כחוק  והפרשי  ריבית  והצמדה  מיום  החלטה  זו  ועד  ליום  התשלום "בצירוף  מע

  ".בפועל

 : נקבע כי. בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לרשות ערעורנדחתה  6476/0282א "בש -ב

משפט  קמא  ביום -ידי  בית-שת  הרשות  לערער  ניתנה  עלההחלטה  נשוא  בק.  1"

המבקשת  פנתה .  10.6.02הומצאה  לידיה  ההחלטה  ביום  ,  לטענת  המבקשת.  26.5.02

-החלטת  בית.  משפט  קמא-בבקשת  הבהרה  לבית,  26.6.02ביום  ,    ימים  אחרי  כן16

והומצאה  לידי  המבקשת  ביום ,  7.7.02ניתנה  ביום  ,  הדוחה  בקשה  זו,  משפט  קמא

והוגשה  הבקשה ,  חלף  המועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער,  במצב  זה.  11.7.02

 . להארכת המועד להגשת בקשת רשות לערער, 25.7.02ביום , שבפני
, ידי  המבקשת-משפט  קמא  נטען  על-כי  בבקשת  הבהרה  שהוגשה  לבית,  יש  להעיר

ולא ,  2.6.02  הומצאה  לידי  המבקשת  ביום  26.5.02המשפט  מיום  -כי  החלטת  בית

 ).  לאותה בקשה34בסעיף , ושוב, ראו המבוא לבקשה האמורה( שנטען בפני כפי
וכי  משלא ,  כי  לפער  זה  היה  מקום  לתת  הסבר  בתצהיר,  צודקים  המשיבים  בטענתם

המדובר  בנתון  אשר  יש  להביאו  בחשבון  בהחלטה ,  צורף  תצהיר  לבקשת  הארכה

 . בבקשת הארכה
, משכך.  ה  קבוע  בחיקוקמשפט  ז-המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  לבית.  2

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (הארכתו  טעונה  הוכחתו  של  טעם  מיוחד  

אשר  מקורו  בהליכי  הוצאה ,  כי  תקנות  אלה  חלות  על  העניין,  יצויין).  1984-ד"התשמ

                                                           
 .1427) 3(2002על -תק, מ"דיור לעולה בע' מ נ"ח סלע הנדסה בע.א.ע 6476/02א "בש  82
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 ). 1979-ם"התש, לתקנות ההוצאה לפועל) א(128 - ו1נוכח האמור בתקנות , לפועל
עצם  הגשתה .  אינה  עומדת  בנטל  הרובץ  עליה  לעניין  זהכי  המבקשת  ,  נראה  לי.  3

ידי  המבקשת  אינה  משנה  את  מועד  הגשת  בקשת  רשות -של  בקשת  הבהרה  על

א "  רע-ב,  לפסיקה  ברוח  זו  בנוגע  לבקשה  לתיקון,  ראו(משפט  זה  -לערער  לבית

כאשר  ההחלטה ,  זאת  ועוד).  285  דינים  עליון  נח  ,קריסטל'  קריסטל  נ  2500/00

, או  בקשת  רשות  לערער,  ה  ניתנת  באופן  שהמועד  להגשת  ערעורבבקשת  הבהר

אין  בהגשת  הבקשה  להבהרה  כדי  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  לצורך ,  הוחמץ

בפרשת וכך  נאמר  על  עניינים  אלה  .  או  בקשת  רשות  לערער,  הגשתו  של  ערעור

 : ל" הנקריסטל
  עלול בעל  דין  המגיש  בקשה  לתיקון  פסק  לוקח  על  עצמו  סיכון  כי  הוא'

להחמיץ  את  תקופת  הערעור  באם  בקשתו  תידחה  והוא  רשאי  בכל  מקרה 

לקדם  פני  סכנה  כזו  בדרך  של  הגשת  ערעור  במועד  הרגיל  לכל  מקרה  בו 

 . תידחה בקשתו לתיקון הפסק
הוראות  אלה  הנובעות  מן  הדין  נועדו  למנוע  ניצול  לרעה  של  סדרי  הדין 

קון  טעות  שאחרת  ניתן באמצעות  עשיית  שימוש  לא  ראוי  בהליך  בקשה  לתי

היה  להשתמש  בו  ככלי  לקבלת  אורכה  אוטומטית  להגשת  ערעור  על  הפסק 

  ...והדברים מובנים על פניהם
אין  לראות  טעם  מיוחד  בכך  שבעל  דין  הגיש  בקשה  לתיקון  הפסק  בתוך 

המשפט  רק  לאחר  חלוף -ידי  בית-תקופת  הערעור  ואילו  בקשה  זו  נדחתה  על

קשת  תיקון  שנדחתה  אינה  מעכבת  את  מניין כשם  שהגשת  ב.  המועד  לערעור

התקופה  לצורך  הגשת  ערעור  ורואים  את  מועד  מתן  הפסק  כמועד  הקובע  כך 

גם  כדי  להוות  טעם  מיוחד  לצורך  הארכת  מועד ,  אין  בה  כשהיא  עומדת  לעצמה

ראוי  בבעל -תוצאה  אחרת  עשויה  היתה  לפגוע  באורח  בלתי...  להגשת  ערעור

... דין-וש  לרעה  בהליך  הבקשה  לתיקון  פסקהדין  שכנגד  ולפתוח  פתח  לשימ

  וגם  אם  הבקשה  הוגשה  במסגרת –דין  שנדחתה  -שבקשת  תיקון  פסק,  מכאן

,   אינה  יכולה–התקופה  להגשת  הערעור  ונדחתה  לאחר  שהתקופה  עברה  

  '.לשמש טעם מיוחד להארכת מועד להגשת ערעור, כשלעצמה
בו  מדובר  בבקשת  הבהרה ,  יהגיונו  יפה  גם  למקרה  שבפנ.  כלל  זה  הוא  ידוע  וברור

, יש  לדחות  את  טענת  המבקשת,  לרקעו).  אשר  היסוד  החוקי  לה  אינו  ברור  לגמרי(

משפט  קמא  בבקשה -כאילו  היתה  עליה  חובה  כלשהי  להמתין  להחלטת  בית

חובתה  של  המבקשת  היתה .  אדרבא.  קודם  להגשת  בקשת  רשות  לערער,  להבהרה

היה  עליה ,  לפיכך.  עד  להגשת  ערעורלכך  שתוכל  לעמוד  במו,  מבעוד  מועד,  לדאוג
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-לפנות  בבקשה  מתאימה  לארכה  בתוך  תקופת  המועדים  לתקיפת  החלטת  בית

בחובה  זו  לא .  בקשת  רשות  לערער,  בתוך  אותה  תקופה,  או  להגיש,  משפט  קמא

, לא  מצאתי  בטיעוני  המבקשת  גם  כל  מענה  להלכה  המובאת  לעיל.  עמדה  המבקשת

בחלוף  המועד ,  המשיבים  היו  רשאים  להניח,  ןאכ.  החלה  במישרין  על  המצב  שבפני

בהעדר  טעם  מיוחד  למתן .  כי  לא  יוטרדו  עוד  בעניין  זה,  להגשת  בקשת  רשות  לערער

 . יש לכבד ציפיה זו, ארכה
שבמסגרת  בקשת  ההבהרה ,  התלבטתי  האם  ובאיזה  מידה  יש  לייחס  משקל  לכך.  4

שה  זו  מעידה בק.  עתרה  המבקשת  גם  להארכת  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער

ולכאורה  ניתן  לסבור  כי  העמידה ,  על  כוונת  המבקשת  להגיש  בקשת  רשות  לערער

. ושללה  את  ציפייתם  הסבירה  כי  לא  יוגש  ערעור  בעניין,  את  המשיבים  על  כוונה  זו

בקשת  ההבהרה .  בנסיבות  העניין  איני  סבור  כי  ניתן  לייחס  לכך  משקל  רב,  ברם

ביום  האחרון  להגשת  בקשת ,    היינו–בד    בל2.7.02הומצאה  לידי  המשיבים  ביום  

אין .  פי  מועד  ההמצאה  למבקשת  המצויין  באותה  בקשה  עצמה-על,  הרשות  לערער

. כל  טענה  מצד  המבקשת  כי  העמידה  את  המשיבים  קודם  לכן  על  כוונתה  האמורה

קשה  להגיד  כי  המשיבים  הועמדו  מבעוד  מועד  על  כוונת  המבקשת  להשיג ,  במצב  זה

משפט  קמא -ומה  גם  שעמדתם  הנחרצת  היתה  כי  בית,    קמאמשפט-על  החלטת  בית

. משפט  קמא-ועמדה  זו  התקבלה  בבית,  אינו  מוסמך  להאריך  את  המועד  כאמור

, איני  סבור  כי  בקשת  הארכה  האמורה  יוצרת  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  במצב  זה

 . כמבוקש עתה
הוי כי  בנסיבות  העניין  אף  יש  יסוד  לטענה  כי  המבקשת  פעלה  תוך  שי,  אוסיף

לא ,  לשיטתה  הנוכחית  של  המבקשת,  בקשה  זו  הוגשה.  בהגשת  בקשת  ההבהרה

-ולשיטת  המבקשת  בבית,  משפט  קמא-  ימים  לאחר  קבלת  החלטת  בית16-פחות  מ  

אשר  לא  ניתן ,  השתהות  זו.    ימים  אחרי  קבלת  ההחלטה  האמורה24  –משפט  קמא  

מבקש  כי אינה  מתיישבת  עם  דרך  הפעולה  המתבקשת  מבעל  דין  ה,  לה  כל  הסבר

 ".הבקשה נדחית .המועד להגשת ערעור מצידו יוארך

הטעמים  לארכה  המבוקשת נדונה  בקשה  להארכת  מועד  בה  נטען  כי    4072/0283א  "בש  -ב

בדרך  של  בקשה  לתיקון  טעות ,  ניסיון  להימנע  מהגשת  בקשת  רשות  לערער)  א:  (הינם  שניים

כוח -לבאת)  ב.  (9.5.02המשפט  המחוזי  ביום  -ידי  בית-נדחה  על,  הדין-חשבונית  בפסק

-אשר  גרמה  לפגיעה  בעבודתה  של  באת,  19.3.02המבקש  היתה  תאונת  עבודה  ברגל  ביום  

 : נקבע כי. כוח המבקש ולכך שטעתה במניין הימים להגשת בקשת רשות לערער
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הארכתו  טעונה ,  משכך.  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  קבוע  בחיקוק.  3"

, נראה  לי).  1984-ד"התשמ,  סדר  הדין  האזרחי  לתקנות  528תקנה  (טעמים  מיוחדים  

 . כוח המבקש אינם עולים כדי טעם מיוחד כאמור-כי הטעמים עליהם מצביעה באת
המשפט  המחוזי  בבקשה -הרי  שנכון  כי  המבקש  פנה  לבית,  אשר  לטעם  הראשון.  4

 . מועד פניה זו אינו ברור לגמרי מן החומר שבפני. הדין-לתיקון טעות בפסק
-לאחר  שבית,  זאת.  14.4.02בהחלטה  מיום  ,  המשפט  דחה  בקשה  זו-בית,  מכל  מקום

 81במובנו  של  מונח  זה  בסעיף  ,  "טעות"המשפט  קבע  כי  התיקון  המבוקש  אינו  בגדר  

אין  בהחלטה ,  במצב  זה.  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי

-יתההחלטה  של  ב,  שלא  כנטען  עתה,  ראשית.  האמורה  כל  עילה  לארכה  המבוקשת

המשפט  המחוזי  נתקבלה  פרק  זמן  ניכר  לפני  חלוף  המועד  להגשת  בקשת  רשות 

לא  היה  כדי  למנוע ,  כשלעצמו,  במועד  קבלת  ההחלטה.  משפט  זה-לערער  לבית

הגשת  בקשה  לתיקון  לערכאה  הקודמת  אינה ,  שנית.  משפט  זה-פניה  במועד  לבית

בע  הארכת   קו81סעיף  .  משפט  זה-עילה  למתן  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  לבית

, דא  עקא.  מקום  בו  נענית  בקשה  לתיקון  בחיוב,  מועד  סטטוטורית  להגשת  ערעור

וכי  המועד  להגשת ,  בעל  דין  המבקש  תיקון  נוטל  על  עצמו  סיכון  כי  בקשתו  תידחה

תקנתו  של  מצב  זה  אינה .  עלול  לחלוף  בינתיים)  או  בקשת  רשות  לערער(ערעור  

כי  אם  בקבלת  ארכה ,  לת  ארכהלקב,  לאחר  חלוף  המועד  להגשת  ערעור,  בפניה

דינים  עליון  נח ,  קריסטל'  קריסטל  נ  2500/00א  "רע,  לעניין  זה,  ראו(מבעוד  מועד  

 . אין בטעם זה כדי להוות עילה מספקת למתן ארכה, לכן). 285
  ...הכלל לעניין זה ידוע ומושרש. כוח המבקש-אשר למצבה הבריאותי של באת. 5

טענתו  של  המבקש  בבקשה ,  ראשית.  מקרה  שבפניכי  נטל  זה  לא  הורם  ב,  אני  סבור

אלא  גרם ,  כוחו  מנע  הגשת  הבקשה-שבפני  לא  היתה  כי  מצבה  הרפואי  של  באת

-גם  בתצהיר  שהגישה  באת.  ולטעות  בספירת  הימים,  כוחו-לפגיעה  בעבודת  באת

ולא ,  לא  הוסבר  כיצד  נגרמה  הטעות  האמורה,  כוח  המבקש  במועד  מאוחר  יותר

טענת  המבקש  אינה  מצביעה  על  טעם  מיוחד  למתן ,    במצב  זה.הובהר  טיבה  המדוייק

 . ארכה
 . החומר שבפני גם אינו מלמד על נבצרות מנקיטת ההליכים הנדרשים במועד

 19.3.02כי  ביום  ,  עולה,  הדין  שפרלינג-עורכת,  כוח  המבקש-מתצהיר  שהגישה  באת

. ין  שלהבה  נפגעה  ברך  ימ,  המשפט-דין  שפרלינג  תאונה  באולם  בבית-עברה  עורך

והמשיכה  לתפקד ,  דין  שפרלינג  מבעיות-בתחילה  לא  סבלה  עורך,  פי  הנטען-על

  חלה  החמרה  במצבה  עקב  דלקת  חריפה  ונפיחות  שהתפתחו 16.4.02רק  ביום  .  כרגיל

פי  תעודה  רפואית -על.  אשר  גרמו  כאבים  עזים  וחוסר  יכולת  ללכת,  באזור  הפגיעה
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דין  שפרלינג  פנתה  לטיפול  רפואי -עולה  כי  עורך,  5.5.02מיום  ,  שצורפה  לבקשה

 .  לא היתה מסוגלת לעסוק בעבודתה5.5.02וכי ביום , 9.4.02ביום 
-אשר  מנע  מבאת,  יבלא  הוצג  בפני  תיעוד  המצביע  על  קושי  רפואי  אובייקטי,  ברם

גם  התיעוד  שהוצג  אינו  מצביע .  כוח  המבקש  לפעול  בשמו  במועד  לשם  קבלת  ארכה

  פנתה 9.4.02מן  התיעוד  שהוצג  עולה  כי  עוד  ביום  ,  זאת  ועוד.  על  העדר  יכולת  כזו

, זאת  ועוד.  הדבר  עומד  בסתירה  לטענות  שבפני.  כוח  המבקש  לטיפול  רפואי-באת

-כוח  המבקש  להגיש  לבית-הפניה  לקבלת  הטיפול  במועד  האמור  לא  מנעה  מבאת

 .  בקשה בעניין ההליך שבכותרת14.4.02המשפט המחוזי ביום 
סימן  שאלה  האם  המדובר  במניעה  רפואית  אשר  מנעה  כל מתעורר  ,  גם  על  רקע  זה

,   לבין  יום  הגשת  הבקשה  שבפני5.5.02כי  בין  יום  ,  אוסיף.  אפשרות  לנקיטת  הליך

ולא  ניתנו ,  ואף  תקופה  זו  לא  הוסברה  כדבעי,    ימים8חלפו  ,  13.5.02הוא  יום  

, 5.5.02אף  תיאור  התסמינים  ביום  .  יכולת  לנקיטת  הליך  במהלכה-תימוכין  לאי

כוח  המבקש  ביחס  לטיב -ידי  באת-לא  תומך  בתיאור  הנטען  על,  "עדיין  כאבים"

 . הפגיעה
אני  דוחה ,  לפיכך  .כי  גם  בטעם  זה  אין  עילה  למתן  הארכה  המבוקשת,  התוצאה  היא

 " .את הבקשה למתן ארכה

 טעות שבדין .ט
ועד המצדיק  הארכת  מ"  טעם  מיוחד"  רווחה  ההלכה  שטעות  שבדין  אינה  בבחינת  ,כעיקרון

 : אולם. הקבוע בחיקוק

לאחרונה  חל  ריכוך  של  ההלכה  הנוקשה  שנהגה  עד  כה  בסוגיית  הארכת  המועד "

כך  נפסק  כי  אין  לשלול  בכל  מקרה  בקשה  למתן  ארכה  בשל  טעות .  מחמת  טעות

שבדין  וכי  מקום  שעוצמת  הפגיעה  בציפיות  בעל  הדין  האחר  היא  פחותה  ניתן  יהיה 

רכת  מועד  כך  יהיה  למשל  מקום  בו  נתן  בעל  הדין להכיר  בטעות  זו  כטעם  מיוחד  להא

הודעה  לבטל  הדין  האחר  ביחס  לכוונתו  להגיש  ערעור  או  עתירה  לדיון  נוסף  לעיתים 

כל  מקרה ...  חשיבות  האינטרס  של  בעל  הדין  הטועה  תכתיב  את  התוצאה

 84".ונסיבותיו

 אולם.  מועד  טעות  שבדין  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  הולפי,  בעבר  נהג  הכלל,  כאמור

, אוקון'  השופט  ב'  כבבקשר  לכך  ראוי  להביא  את  דברי  .  כלל  נוקשה  זה  עבר  ריכוך  מסויים

 : אך הגיונם יפה אף לכל טעות שבדין, שנאמרו אמנם בהקשר של טעות במניין הימים

                                                           
  .745 )1(2002על -תק, ק נכי רדיפות הנאציםהרשות המוסמכת לפי חו' פרנקו סידי נ 9073/01א "רע  84
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-התשובה  לשאלה  זו  חייבת  להלום  את  מטרותיו  של  הדין  לא  ניתן  להותיר  אי"

סדרי  הדין  הם .  רק  בתחום  סדרי  הדין,  ת  שבדיןמבודד  של  חוסר  התחשבות  בטעו

התעלמות  בהם  היא  מסימני  ההכר  של  שיטה  רופפת .  אך  אדון  מסוכן,  משרת  יעיל

אך  דבקות  במקום  בו  נדרשת  התחשבות  עלולה  להיתפס  כקפריזית ,  ופרומה

בסופו .  ושרירותית  סדרי  הדין  נועדו  לדון  אך  לא  להקפיד  לווסת  ולנתב  אך  לא  לשתק

. י  הדין  נועדו  להגשים  זכויות  מהותיות  ואלה  צריכות  לעשות  את  שלהןשל  יום  סדר

הלב  הוא  ממי  התהום  שלה  אינה  יכולה  להיות  מלווה -גישה  מהותית  מרחיבה  שתום

התרבות  המשפטית  נבחנת  לא  רק .  ידי  סדרי  דין  קפוצים  ונוקשים  יתר  על  המידה-על

הוות  ברואה  אמיתית לעיתים  דווקא  דרכי  הגישה  הן  המ.  ידי  הזכויות  המוגנות-על

נראה  כי  אין  לשלול  בכל  מקרה  כל  בקשה  למתן  ארכה ,  כן-על.  למצבו  של  המתדיין

בשל  טעות  בדין  בנוגע  למועד  הגשת  העתירה  לדיון  נוסף  הכרה  זו  בטעות  בלא 

שתיפגע  העמדה  העקרונית  ביחס  לגישה  הקפדנית  והנוקשה  המוחלת  על  בקשות 

גישה  זו  מוזנת  מהצורך  להגן  על  ציפיות .  להארכת  מועד  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף

מקום  שעוצמת  הפגיעה  בציפיות  אלה ...  בעל  הדין  האחר  ביחס  לסופיות  ההליכים

גבר  האינטרס  של  בעל  הדין .  במקרים  אחרים.  היא  פחותה  ניתן  יהיה  להכיר  בטעות

הטועה  על  הציפיה  משום  שציפיה  כזו  לא  התגבשה  למשל  עקב  טעות  נדונה  של  בעל 

  85."לעיתים חשיבות האינטרס של בעל הדין האחר תכתיב את התוצאה. ..הדין האחר

האם  עקב  האיחור  בהגשת  הערעור ,  הינו  השאלה,  העובר  בפסיקה  שהובאה  לעיל,  חוט  השני

כי  אחד ,  נקבע,  בשורה  ארוכה  של  החלטות,  ואכן  .נוצרה  אצל  המשיב  ציפיות  לסופיות  הדיון

בו  לא ,  הוא  המקרה,  ם  מיוחד  להארכת  מועדכטע,  בהם  ניתן  להכיר  בטעות  שבדין,  המקרים

 86.נפגעה הציפיה הלגיטימית של בעלי הדין ביחס לסופיות ההליכים

המשפט  לבקשה  להארכת  מועד  שהוגשה  מחמת  טעות -  נעתר  בית8577/0387  א"  ע-ב

 :  קבע כיעודד שחם הרשם 'כב. ידי המבקש-הדין או ההחלטה על-בסיווג פסק

האם  היה  הליך  זה  צריך ,  הראשונה.  מצריכות  מענהבמקרה  דנן  עלו  שתי  שאלות  ה"

                                                           
' נ'  עלי  חסן  עודה  ואח  1830/04)  'נצ(א  "בש;  705-706)  4(ד  נד"פ,  'אמנון  ואח'  אהרן  נ  6708/00א  "בש  85

 .3242) 2(2004מח -תק, מ"ה בע"קשר הנדסה וצמ
' נסימי  נ  5925/01א  "בש;  1147)  2(99על  -תק,  מ"בוני  התיכון  בע'  מ  נ"בנק  הפועלים  בע  1468/99א  "בש  86

חברת '  מ  נ"חברת  פסל  בע  565/02א  "בש;  193)  1(ד  נו"פ,  מ"הודיה  מושב  התיישבות  שיתופית  בע
על -תק,  ויקטור  פלח'  ד  נ"  עו,עובדיה  בלס  914/03א  "בש;  736)  1(2002על  -תק,  העובדים  השיתופית

) 2(2004מח  -תק,  מ"בעה  "קשר  הנדסה  וצמ'  נ'  עלי  חסן  עודה  ואח  1830/04)  'נצ(א  "בש;  1365)  1(2003
3242. 

 .217) 4(2003על -תק, מ"מפעל הביוב מי קולחין בע' נ' עיריית כפר סבא ואח 8577/03א "ע  87
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אם  היה  מקום  להגיש ,  השניה.  להיות  מוגש  על  דרך  ערעור  בזכות  או  ערעור  ברשות

אדון  להלן  בשתי .  האם  יש  להעניק  ארכה  להגשת  בקשה  כזו,  בקשת  רשות  ערעור

 . שאלות אלה
דחתה ,  בהחלטתה.  8.9.03החלטת  הערכאה  הקודמת  ניתנה  ביום  ?  ערעור  בזכות.  1

שבה  ניתן  תוקף  של  החלטה ,  הערכאה  הקודמת  בקשה  לביטול  החלטה  קודמת  שלה

הערעור .  להסכמה  דיונית  בין  הצדדים  לפיה  הועבר  הסכסוך  ביניהם  לבוררות

ולא  כנגד  ההחלטה ,    בבקשת  הביטול8.9.03שבכותרת  מופנה  כנגד  ההחלטה  מיום  

תגובה  שהגישה טענות  המערערת  ב,  בשל  כך.  להעביר  את  הסכסוך  לבוררות

נשוא ,  19.6.03שכן  הן  עוסקות  בסיווגה  של  ההחלטה  מיום  ,  מחמיצות  את  העיקר

וממילא ,  החלטה  זו  כלל  לא  עומדת  לבחינה  במסגרת  הערעור,  ברם.  בקשת  הביטול

דין  או  כהחלטה  אחרת  אינו  יכול  להשפיע  על  תוצאת  ההתדיינות -סיווגה  כפסק

 . שבפני
המשפט  דוחה  בקשה -היא  כי  מקום  בו  ביתהלכה  מושרשת  ,  אשר  לבקשת  הביטול

המבחן  הקובע  בכגון  דא .  דין-ולא  בפסק,  דין  המדובר  בהחלטה  אחרת-לביטול  פסק

לעניין  שבפני  נקבע .  אם  לאו,  האם  ההחלטה  הנדונה  סגרה  את  התיק,  עניינו  בשאלה

דין  וכן  החלטה  הדוחה  בקשת  ביטול  אינה -החלטה  המבטלת  פסק'כי  ,  במפורש

, להפך,  אלא,  המשפט-הואיל  ואינה  נועלת  את  שערי  בית,  נה  לאהראשו.  דין-פסק

הואיל  והיא ,  והשניה  לא,  פותחת  אותן  לרווחה  בפני  בעל  הדין  שהשיג  את  הביטול

סדרי  הדין ,  זוסמן'  י  ('הדין-ניתנת  אחרי  תום  הדיון  ועניינה  המשך  קיומו  של  פסק

 ). 745) 1995,  ירושלים,לוין' ר ש"בעריכת ד, מהדורה שביעית( האזרחי
כי  גם  אם  היה  מקום  לראות  את  הבקשה  כבקשה  לפי  חוק ,  ניתן  להוסיף  עוד

שכן  כל  החלטה ,  לא  היה  הדבר  משנה  את  התוצאה,  1968-ח"התשכ,  הבוררות

סעיף :  הניתנת  לפי  חוק  הבוררות  נתונה  לערעור  ברשות  בלבד  לערכאה  גבוהה  יותר

 .  שלא כדיןכי ההליך הוגש כערעור בזכות, יוצא.  לחוק הבוררות38
הארכת  המועד ?  האם  יש  מקום  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער.  2

-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (המבוקשת  טעונה  טעם  מיוחד  

והגיש  ערעור  לאחר ,  טעותו  של  בעל  דין  שסבר  כי  יש  לו  זכות  ערעור,  לרוב).  1984

,   טעם  מיוחד  למתן  ארכהאינה  מהווה,  שחלף  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער

מתגבשת  פעמים  רבות  חסינות  לצד  שכנגד  מפני ,  שכן  בחלוף  המועד  לנקיטת  הליך

אשר  עניינה ,  הדברים  אמורים  במיוחד  בטעות  כגון  זו  שבפני.  הטרדתו  בהליך  ערעורי

כי  אם  בסוג  מקרים  בהם  ידוע  ומושרש  כי  הליך ,  ברור-אינה  בדין  חדש  או  בלתי

 . ת רשות לערערהתקיפה הוא באמצעות בקש
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לא  המתינו ,  במקרה  זה.  המקרה  שבפני  שונה  מן  המקרים  האמורים,  עם  זאת

  ימים  ממתן  ההחלטה 14והגישו  את  ערעורן  תוך  ,  המשפט-המערערות  בפניתן  לבית

תוך  פרק  זמן  קצר ,  בכך  העמידו  המערערות  את  המשיב.  המשפט  המחוזי-של  בית

והן  מבקשות ,  משפט  קמא-על  כך  שאין  הן  משלימות  עם  החלטת  בית,  ביותר

ולא ,  לא  רכש  המשיב  חסינות  מפני  הליכים  ערעוריים  בעניין  זה,  במצב  זה.  לתקפה

עובדה  זו  היא  בעלת  חשיבות .  גיבש  ציפיה  כי  לא  יוטרד  בהליכי  ערעור  בעניין

שכן  עיקרה  של  הדרישה  לטעמים  מיוחדים  טמון  בהגנה  על ,  מכרעת  במקרה  זה

-נוטה  בית,  משטעם  זה  אינו  מתקיים.  ופיות  ההליךציפייתו  של  בעל  הדין  שכנגד  לס

על  גישה  זו  נאמר .  ולראות  טעם  מיוחד  לנתינתה,  המשפט  לשקול  בחיוב  מתן  ארכה

 : כי
-בדרך,  דין  אינה  משמשת-בעבר  נהג  הכלל  כי  טעות  שבחוק  של  עורך,  אכן'

ד "פ,  פלורנס'  מדינת  ישראל  נ  45/76ע  "בר:  ראו(צידוק  לאיחור  המועד  ,  כלל

 לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י;  617)  2(ל

כך  גם  עצם  היותו  של  האיחור  קטן  אין  בו  בלבד  כדי  להצדיק ).  891'  בעמ(

לאחרונה  חל  ריכוך ).  897'  בעמ,  ל"בספרו  הנ,  זוסמן'  י:  ראו(הארכת  המועד  

כך .  של  ההלכה  הנוקשה  שנהגה  עד  כה  בסוגיית  הארכת  המועד  מחמת  טעות

וכי ,  כי  אין  לשלול  בכל  מקרה  בקשה  למתן  ארכה  בשל  טעות  שבדין,  נפסק

ניתן  יהיה ,  מקום  שעוצמת  הפגיעה  בציפיות  בעל  הדין  האחר  היא  פחותה

מקום  בו  נתן ,  למשל,  כך  יהיה.  להכיר  בטעות  זו  כטעם  מיוחד  להארכת  מועד

ירה בעל  הדין  הודעה  לבעל  הדין  האחר  ביחס  לכוונתו  להגיש  ערעור  או  עת

חשיבות  האינטרס  של  בעל  הדין  הטועה  תכתיב  את ,  לעיתים.  לדיון  נוסף

כל ;  )702)  4(ד  נד"פ,  אהרן  אמנון'  יוסף  אהרן  נ  6708/00א  "בש:  ראו(התוצאה  

' פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "  רע-  בהשופט  ריבלין'  כבדברי  ('  .מקרה  ונסיבותיו

 ) 32ון סא דינים עלי, הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
, אילו  היה  צורך  להכריע  בשאלת  הארכה  על  יסוד  אופי  הטעות  של  המערערות,  אכן

אשר  אין  לגביו ,  שכן  המדובר  בטעות  בעניין  משפטי  מושרש,  היה  הדבר  מעורר  קושי

נוכח ,  עם  זאת.  אין  הצדקה  חזקה  למתן  ארכה,  מבחינה  זו.  בהירות  ממשית-אי

יות  של  ממש  אצל  המשיב  כי  לא  יוטרד יצירת  ציפ-ואי,  העיתוי  של  הגשת  הערעור

 . להיעתר לבקשה להארכת מועד, במקרה זה, אין כל מניעה, בהליך ערעורי
המערערות  יהיו  רשאיות .  כי  אני  מורה  על  מחיקת  הערעור  שבכותרת,  התוצאה  היא

איני ,  בנסיבות  העניין.  בקשת  רשות  לערער,    ימים  מקבלת  החלטה  זו10תוך  ,  להגיש

 " .עושה צו להוצאות
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 :  הרשם לעניין טעות שבדין כי'נקבע מפי כב 3470/0388א "בש -ב

ובה ,  21.11.02המשפט  המחוזי  ביום  -ההחלטה  נשוא  הבקשה  שבפני  ניתנה  בבית"

בהתאם  לסמכות ,  המשפט  על  עיכוב  הליכים  בתובענה  המתבררת  בפניו-הורה  בית

על ,  כותבז,  המבקשת  הגישה  ערעור.  1968-ח"התשכ,  הנתונה  לו  בחוק  הבוררות

וכי  היה  עליה  להגיש ,  אין  מחלוקת  כי  היא  לא  היתה  רשאית  לעשות  כן.  החלטה  זו

בקיבעון "ו"  היסח  הדעת"את  טעותה  זו  היא  מנמקת  ב.  בקשת  רשות  לערער

  בתוך  מסגרת  הזמן  הקבועה  להגשת –היינו  ,  2.12.02הערעור  הוגש  ביום  ".  מחשבתי

 . ם מקדמיים שוניםבערעור שהוגש התקיימו הליכי. בקשת רשות לערער
הועלתה  טענה  לפיה ,  2003שהוגשו  בחודש  מרץ  ,  כי  בסיכומי  המשיבים,  מתברר

שכן  חוק  הבוררות  אינו  מאפשר  תקיפת  ההחלטה  שבנדון ,  ההליך  שננקט  היה  שגוי

במצב  זה  פנתה  המבקשת  בבקשה .  אלא  בדרך  של  הגשת  בקשת  רשות  לערער

בקשה  זו  נדחתה .  ערערמערעור  לבקשת  רשות  ל,  להחליף  את  כותרת  ההליך

 . הוגשה בקשת הארכה שבפני, בהמשך לכך. 2.4.03 מיום הרשם אוקון' כבבהחלטת 
  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  (הארכת  המועד  המבוקשת  טעונה  טעם  מיוחד  

טעותו  של  בעל  דין  שסבר  כי  יש  לו  זכות ,  פעמים  רבות).  1984-ד"התשמ,  האזרחי

אינה  מהווה ,  ד  להגשת  בקשת  רשות  לערערוהגיש  ערעור  לאחר  שחלף  המוע,  ערעור

מתגבשת  פעמים  רבות ,  שכן  בחלוף  המועד  לנקיטת  הליך,  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

הדברים  אמורים  במיוחד  בטעות .  חסינות  לצד  שכנגד  מפני  הטרדתו  בהליך  ערעורי

כי  אם  בסוג  מקרים  בהם ,  ברור-אשר  עניינה  אינה  בדין  חדש  או  בלתי,  כגון  זו  שבפני

בין  מחמת  היות ,  ושרש  כי  הליך  התקיפה  הוא  באמצעות  בקשת  רשות  לערערידוע  ומ

לדחיית ,  ובין  מחמת  היותה  החלטה  לפי  חוק  הבוררותראו,  ההחלטה  החלטת  בינים

 . 63) 1(2002על -תק, וייס' טהלר נ 187/02א "בש, בקשת ארכה בנסיבות כאלה
א  המתינו ל,  במקרה  זה.  המקרה  שבפני  שונה  מן  המקרים  האמורים,  עם  זאת

  ימים  ממתן  ההחלטה  של 9ופנו  בערעור  תוך  ,  המשפט-לבית-המבקשים  בפניתם

שהמבקשים  אף  פנו  בבקשה  לקביעת  דיון  דחוף ,  לא  זאת  אלא.  המשפט  המחוזי-בית

על ,  תוך  פרק  זמן  קצר  ביותר,  בכך  העמידו  המבקשים  את  המשיבים.  בערעור  שהגישו

במצב .    והם  מבקשים  לתקפה,משפט  קמא-כך  שאין  הם  משלימים  עם  החלטת  בית

ולא  גיבשו  ציפיה ,  לא  רכשו  המשיבים  חסינות  מפני  הליכים  ערעוריים  בעניין  זה,  זה

שכן  עיקרה  של ,  לעובדה  זו  חשיבות  רבה.  כי  לא  יוטרדו  בהליכי  ערעור  בעניין

הדרישה  לטעמים  מיוחדים  טמון  בהגנה  על  ציפייתו  של  בעל  הדין  שכנגד  לסופיות 

                                                           
 .1539) 2(2003על -תק, 'גדי מכלוף ואח' נ' עופר דים ואח 3470/03א "בש  88
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, המשפט  לשקול  בחיוב  מתן  ארכה-נוטה  בית,  נו  מתקייםמשטעם  זה  אי.  ההליך

  :על גישה זו נאמר כי. ולראות טעם מיוחד לנתינתה
-בדרך,  דין  אינה  משמשת-בעבר  נהג  הכלל  כי  טעות  שבחוק  של  עורך,  אכן'

ד "פ,  פלורנס'  מדינת  ישראל  נ  45/76ע  "בר:  ראו(צידוק  לאיחור  המועד  ,  כלל

' ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  האזרחיסדרי  הדין  ,  זוסמן'  י;  617)  2(ל

כך  גם  עצם  היותו  של  האיחור  קטן  אין  בו  בלבד  כדי  להצדיק ).  891  )לוין

לאחרונה  חל  ריכוך ).  897'  בעמ,  ל"בספרו  הנ,  זוסמן'    י:ראו(הארכת  המועד  

כך .  של  ההלכה  הנוקשה  שנהגה  עד  כה  בסוגיית  הארכת  המועד  מחמת  טעות

וכי ,  קרה  בקשה  למתן  ארכה  בשל  טעות  שבדיןכי  אין  לשלול  בכל  מ,  נפסק

ניתן  יהיה ,  מקום  שעוצמת  הפגיעה  בציפיות  בעל  הדין  האחר  היא  פחותה

מקום  בו  נתן ,  למשל,  כך  יהיה.  להכיר  בטעות  זו  כטעם  מיוחד  להארכת  מועד

בעל  הדין  הודעה  לבעל  הדין  האחר  ביחס  לכוונתו  להגיש  ערעור  או  עתירה 

ת  האינטרס  של  בעל  הדין  הטועה  תכתיב  את חשיבו,  לעיתים.  לדיון  נוסף

כל ;  )702)  4(ד  נד"פ,  אהרן  אמנון'  יוסף  אהרן  נ  6708/00א  "בש:  ראו(התוצאה  

' פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "  רע-  בהשופט  ריבלין'  כבדברי    ('.מקרה  ונסיבותיו

 ) 32דינים עליון סא , הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
איני  מקבל  את  טענות ,  בהקשר  זה.  ם  גישה  זו  במקרה  שבפנישקלתי  אם  ראוי  לייש

אשר ,  המשפט-המבקשים  להטיל  את  טעותם  בנקיטת  ההליך  על  בית,  המבקשים

לא  אחת  מתעוררת ,  אכן.  טיפל  בבקשות  שונות  שהגישו  בסמוך  להגשת  ערעורם

ובמקרה  כזה  ננקטים  ההליכים ,  המשפט  לטעות  בנקיטת  ההליך-שימת  ליבו  של  בית

לא  כל  בקשה  דיונית ,  ברם.  לברר  את  העניין  ולשקול  את  אפשרות  תיקונומנת  -על

ומכל ,  המשפט  מעוררת  בהכרח  את  שימת  ליבו  לטעות  מעין  זו-המוגשת  לבית

שהמחדל  של  הגשת  ערעור  בזכות  הינו  מחדל ,  בכך  אין  כדי  לשנות  מן  העובדה,  מקום

 . אשר טעותם היא שעומדת ביסודו, של המבקשים
 . טעותם של המבקשים תרמה לעיכוב בהליך זה. לטיב ההליךשיקול אחר נוגע 

פי -על,  שכן  המדובר  בעניין  הנתון,  הארכת  המועד  בנסיבות  אלה  יכולה  לעורר  קושי

ביחס  לתכליתו  של  חוק  הבוררות  נאמר  כי .  לבוררות,  משפט  קמא-החלטת  בית

ר המטרה  העיקרית  של  חוק  הבוררות  החדש  היא  לעשות  את  מוסד  הבוררות  למכשי'

חביבאללה   209/70א  "  ע-  בהשופט  ברנזון'  כבדברי    ('יעיל  ומהיר  לפתרון  סכסוכים

שיקול  זה  פועל ).  112,  108)  1(ד  כה"פ,  קרן  הביטוח  והפנסיה  של  פועלי  הבניין'  נ

שכן  טעותם  של  המבקשים  גרמה  להתארכות  ניכרת ,  כנגד  היעתרות  לבקשה

שכן  הוראותיו ,  ת  סבירהקשה  גם  לראות  את  טעותם  של  המבקשים  כטעו.  בהליכים
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קובעות  כי  החלטות  לפי  חוק  זה  נתונות ,  הברורות  של  חוק  הבוררות  הידועות  היטב

שהמדובר ,  הצורך  בבקשה  כזו  נובע  גם  מכך.  לתקיפה  בדרך  של  בקשת  רשות  לערער

ואף  לעניין  זה  קשה  למצוא  טענה  המגלה  כי ,  משפט  קמא-בהליך  ביניים  בבית

 . טעותם של המבקשים היתה סבירה
יש  להעיר  כי  בנסיבות  העניין  גם  המשיבים  תרמו  באופן  ממשי  להתארכות ,  עם  זאת

משפט -ההליכים  לאחר  שהוגש  הערעור  תוך  פרק  זמן  קצר  ממועד  ההחלטה  של  בית

הערעור 'בתגובה  שהגישו  במסגרת  הליך  הערעור  טענו  המשיבים  כי  ,  אכן.  קמא

לכך  שהיה  צורך  בהגשת כי  המשיבים  היו  ערים  ,  נראה.  'שהוגש  הוגש  שלא  כדין

המשיבים  בחרו  שלא  להעלות  טענה  ברורה  של  חוסר ,  ברם.  בקשת  רשות  לערער

ותרמו  בכך  תרומה  ממשית  להתארכות ,  סמכות  לעניין  זה  עד  הגשת  סיכומיהם

 . ההליך
, בחרו  המבקשים  לפנות  בבקשה  לשינוי  הכותרת,  בהמשך  להעלאת  הטענה  האמורה

, שים  נקטו  במהלך  דיוני  שגוי  בשלב  האמוראף  כי  המבק,  ברם.  ולא  בבקשת  ארכה

לא  ניתן  לומר  כי  הם  שקטו  על  שמריהם  וכי  לא  הגיבו  להעלאת  הטענה  בדבר  חוסר 

איני  סבור  כי  יש  בעובדה  זו  כדי  לחסום  את  דרכם  של  המבקשים  בבקשה .  סמכות

 . שבפני
ובהתחשב  בכך  שהליך  הערעור  השגוי  הוגש  תוך  זמן  קצר  ממתן ,  בנסיבות  אלה

ושעוד  נותר  פרק  זמן  ניכר  להגשת  בקשת  רשות ,  המשפט  המחוזי-ן  ביתדי-פסק

, אני  סבור,  ולא  נרכשה  ציפיה  של  המשיבים  לכך  שלא  יוטרדו  בהליך  ערעורי,  לערער

 . המדובר במקרה גבולי. כי ניתן להאריך את המועד במקרה זה, לאחר התלבטות
, במקרים  מסוג  זה,  בסופו  של  דבר.  השיקולים  במקרה  זה  אינם  עשויים  מקשה  אחת

הדברים .  על  פני  שלילתה,  הנטייה  היא  להעדיף  את  מיצויה  של  זכות  הערעור

בה  ייקבע ,  בו  מדובר  בצומת  קריטית  להליך,  אמורים  בוודאי  במקרה  כגון  זה  שבפני

 . המשפט-אם פניי ההליך לבוררות או לבירור בין כתלי בית
 10ת  רשות  לערער  תוך  המבקשים  יגישו  בקש.  כי  אני  נעתר  לבקשה,  התוצאה  היא

הגשת  בקשת  הרשות  לערער  מותנית  בכך  שהמבקשים .  ימים  מקבלת  החלטה  זו

אשר ,  בגין  ההליך  של  בקשת  הארכה,  ח"  ש2,500בסך  של  ,  ישלמו  למשיבים  הוצאות

והוא  ישא ,  מ  כחוק"לסכום  זה  יש  לצרף  מע.  נגרם  בשל  טעותם  של  המבקשים

 ".עד ליום התשלום בפועלהפרשי ריבית והצמדה כדין מיום החלטה זו ו

המשפט  נעתר  לבקשה -בית.    נדון  עניין  בו  הוגש  ערעור  שכנגד  שלא  כדין8375/0289א  "ע  -ב
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אשר  עוד  בטרם  ריכוך  ההלכה ,  שאומצה  בפסיקההסתמך  על  הגישה    להארכת  מועד  שכן

, בהליך  שגוי  המגביל  אותו,  במועד,  התחשבה  במצב  בו  בעל  דין  נקט,  לעניין  הארכת  מועדים

 : נקבע כי.  שיכול היה לנקוט בהליך אחר בזכותבעוד

  ערעור 1  הגישה  המשיבה  17.11.02ביום  .  2.10.02הערעור  שבכותרת  הוגש  ביום  .  1"

 2בבסיס  הבקשה  מטעם  המשיבה  .  3-  ו2נגד  המערערים  ונגד  המשיבים  ,  שכנגד

למחיקת  הערעור  שכנגד  עומדת  הטענה  כי  ערעור  שכנגד  יכול  שיהיה  מוגש  רק  נגד 

 .  מעלה טענה דומה3גם המשיבה .  הדין שערערבעל
ועל ,  ידי  שני  המערערים-הערעור  שבכותרת  הוגש  על.  דין  טענות  אלה  להתקבל.  2

, כי  לא  ניתן  להגיש  ערעור  שכנגד  נגד  משיב,  הלכה  פסוקה  מושרשת  היא.  ידם  בלבד

יעד אלקטריק שירות וביצוע עבודות  3868/90א "ראו  לעניין  זה  בש(אשר  לא  ערער  

אסיא   797/84ש  "ב;  256)  1(ד  מה"פ,  לה  טלכמניק  אלקטריק'  נ'  מ  ואח"חשמל  בע

; 80)  4(ד  לח"פ,  "עצמה"קופת  תגמולים  לעצמאיים  '  נ'  קין  ואח'שוורץ  לבית  קלצ

 1היה  על  המשיבה  ,  כן-על.  378)  2(ד  כד"פ,  'דוידזון  ואח'  פילוסוף  נ  624/69א  "ע

אני  מורה  על ,  לפיכך.  3  -  ו2ת  להגיש  ערעור  נפרד  ככל  שהדברים  נוגעים  למשיבו

דינו  של -  לתקוף  את  פסק1בהם  מבקשת  המשיבה  ,  מחיקת  החלקים  בערעור  שכנגד

  ימים 10ערעור  שכנגד  מתוקן  יוגש  תוך  .  3-  ו2משפט  קמא  ביחס  למשיבות  -בית

 . מקבלת החלטה זו
  עילה 1כי  בטרם  הגשת  הערעור  העיקרי  לא  היתה  למשיבה  ,  לא  נעלם  מעיני.  3

אם (לאחר  שתביעתה  התקבלה  ,  משפט  קמא-דינו  של  בית-עור  על  פסקלהגיש  ער

אין  בעובדה  זו  כשלעצמה  עילה  להתיר ,  עם  זאת).  גם  כנגד  חלק  מן  הנתבעים  בלבד

לעניין .  המשפט  בדרך  של  ערעור  שכנגד-דינו  של  בית-  לתקוף  את  פסק1למשיבה  

  :כי, זה נפסק
בילגיה  למי  שיכול  היה בעצם  האפשרות  להגיש  ערעור  שכנגד  מוענקת  פרי  ...'

לחרוג  מפרקי  הזמן  הקצובים  לו  להגשת ,  לערער  בערעור  ראשי  ולא  עשה  כן

ופריביליגיה  זו  מהווה  גם  כעין  שוט  כלפי  הצד  שכנגד  החפץ ,  ערעור  רגיל

דין  הוא  שזכות  זו  לא  תהא  כלפי  כל  עניין  שליבו .  בהגשת  ערעור  ראשי  מצידו

עור  שכנגד  סמוך  על  שולחנו בהיות  הער,  אלא,  של  המערער  שכנגד  חפץ  בו

  שומה  עליו  שיהא  באותו  עניין –של  הערעור  העיקרי  ולשם  הגשמת  מטרותיו  

כי  הערעור  שכנגד  לא  יכול  שיופנה ,  מכאן  מובן  גם.  בו  עוסק  הערעור  העיקרי

 -  בהשופט  דב  לוין'  כבדברי    ('.כלפי  בעל  דין  שלא  ערער  בערעור  העיקרי

' נ'  מ  ואח"וביצוע  עבודות  חשמל  בע  שירות  –יעד  אלקטריק    3868/90א  "בש

 ) 256) 1(ד מה"פ, לה טלכמניק אלקטריק
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אין  בכך  כדי  למנוע  הגשת  בקשה  מתאימה  להארכת  מועד  להגשת ,  מטבע  הדברים

אגבאריה  מהדרי '    עקל  בדר  נג8425/02א  "ראו  ע(ערעור  נפרד  כנגד  צדדים  נוספים  

 . ן ארכה כזו אמנם עותרת למת1המשיבה ). 854) 1(2003על -תק, פארוק
 . לעניין זה אפנה עתה

תקנה (הארכתו  טעונה  טעם  מיוחד  ,  משכך.  המועד  להגשת  ערעור  קבוע  בחיקוק.  4

כשהגישה  ערעור  שכנגד  נגד ,    נקטה  הליך  מוטעה1המשיבה  ).    לתקנות528

הגישה  הנוהגת  ביחס  למתן  ארכה .  במקום  להגיש  ערעור  רגיל,  3  -  ו2המשיבים  

הרשות '  פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "  רע-בעל  דין  סוכמה  במקום  בו  נפלה  טעות  אצל  

  :שם נקבע כי, 32דינים עליון סא , המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
לאחרונה  חל  ריכוך  של  ההלכה  הנוקשה  שנהגה  עד  כה  בסוגיית  הארכת '

כי  אין  לשלול  בכל  מקרה  בקשה  למתן  ארכה ,  כך  נפסק.  המועד  מחמת  טעות

וכי  מקום  שעוצמת  הפגיעה  בציפיות  בעל  הדין  האחר  היא ,  בשל  טעות  שבדין

, כך  יהיה.  ניתן  יהיה  להכיר  בטעות  זו  כטעם  מיוחד  להארכת  מועד,  פחותה

מקום  בו  נתן  בעל  הדין  הודעה  לבעל  הדין  האחר  ביחס  לכוונתו  להגיש ,  למשל

חשיבות  האינטרס  של  בעל  הדין  הטועה ,  לעיתים.  ערעור  או  עתירה  לדיון  נוסף

) 4(ד  נד"פ,  אהרן  אמנון'  יוסף  אהרן  נ  6708/00א  "בש:  ראו(ת  התוצאה  תכתיב  א

  '.כל מקרה ונסיבותיו; )702
  במקרה 3-  ו2ניתן  להאריך  את  המועד  להגשת  ערעור  נגד  המשיבים  ,  פי  גישה  זו-על

כי  הערעור  שכנגד  הוגש  בתוך  תקופת  המועדים ,  בחינת  נתוני  המקרה  מלמדת.  זה

משפט  קמא  ניתן  ביום -דינו  של  בית-פסק.  בים  אלהלהגשת  ערעור  עיקרי  נגד  משי

לאחר  שתמה ,  1.9.02החל  מירוץ  המועדים  להגשת  ערעור  כנגדו  ביום  ,  לפיכך.  7.8.02

, 20.9.02-27.9.02לב  לפגרת  הסוכות  שחלה  בין  הימים  -בשים.  פגרת  הקיץ

חל  המועד ,  12.11.02-13.10.02המשפט  שהיתה  בתקופה  שבין  -ולשביתה  בבתי

הערעור  שכנגד ,  במצב  זה.  23.11.02הדין  ביום  -גשת  ערעור  על  פסקהאחרון  לה

  על 3-  ו2הוא  העמיד  את  המשיבות  .  הוגש  בטרם  חלף  המועד  להגשת  ערעור  עיקרי

. משפט  קמא  ביחס  אליהן-דינו  של  בית-  אינה  משלימה  עם  פסק1כך  שהמשיבה  

ומונע ,  הוא  שולל  מהן  כל  הסתמכות  סבירה  על  כך  שלא  יוטרדו  עוד  בהליכי  ערעור

בנסיבות ,  בשל  כך.  גיבושה  של  חסינות  דיונית  מפניי  נקיטת  הליכי  ערעור  כאלה

  בהגשת  הערעור  שכנגד  יכולה  להוות  טעם  מיוחד 1עניין  זה  טעותה  של  משיבה  

 . למתן ארכה להגשת ערעור עיקרי
משפט -לב  למהלכים  המתקנים  שבוצעו  בבית-בשים,  הדברים  אמורים  ביתר  שאת.  5

  הגישו 11.9.02כי  ביום  ,  מן  החומר  שבפני  עולה.  דינו-פסקקמא  לאחר  מתן  
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לערכאה  הקודמת  בקשה )  המערערות  בערעור  נשוא  תיק  זה  (2-  ו1הנתבעות  

בבקשה .  'הדין-  לתיקון  טעות  סופר  בפסק2-  ו1בקשה  מטעם  הנתבעות  ':  שכותרתה

דינו  מהו  שיעור  ההשתתפות  של  כל  אחת -המשפט  לא  קבע  בפסק-בית'נכתב  כי  

את  המדינה  לשלם  לתובעת  פיצויים  בתוספת  שכר  טרחת 'כאשר  חייב  ,  'ותמהנתבע

 . 'דין-עורך
כוונתי ':    כתב  כי12.9.02ובהחלטתו  מיום  ,  המשפט  נעתר  לבקשה  האמורה-בית

ובכוח  זו  יש  לתקן ,  בלבד  תישא  הן  בפיצויים  והן  בהוצאות)  ש"משב(היתה  שהמדינה  

ש  לבין "האחריות  בין  משבאשר  קבעה  את  חלוקת  ,  החלטה  זו.  'הדין-את  פסק

הדין -יש  לראות  את  פסק,  לפיכך.  הדין-תיקנה  את  פסק,  מינהל  מקרקעי  ישראל

 ). המשפט-לחוק בתי) ג(81ראו סעיף (כולו כאילו ניתן במועד שניתנה החלטה זו 
הגיש ,  בעקבות  ההחלטה  האמורה.  הדין-בכך  לא  הסתיימו  הליכי  התיקון  של  פסק

מיום (בעקבות  החלטה  זו  ':  בקשה  בה  נכתב  כי,  אלמינהל  מקרקעי  ישר,  2המערער  

מתבקשת  למעשה  ולהלכה  דחיית  התביעה  שהגישה  המשיבה  נגד .)  ש.  ע–  12.9.02

, משפט  קמא-היא  התובעת  בבית,  1במצב  זה  פנתה  גם  המשיבה  .  'ממדינת  ישראל

ובה  ביקשה  לבטל  את  ההחלטה  מיום ,  23.9.02בבקשה  משלה  שהוגשה  ביום  

 . 'הדין-פי פסק-על, ביחד ולחוד,  על כנו את חיוב המשיבותולהשאיר' 12.9.02
-בית,  עם  זאת.  6.10.02משפט  קמא  מיום  -בקשה  אחרונה  זו  נדחתה  בהחלטת  בית

, 12.9.02בה  הבהיר  את  ההחלטה  מיום  ,  10.10.02המשפט  הוסיף  ונתן  החלטה  ביום  

, ותשבחלוקה  הפנימית  בין  שנתי  הנתבע'וקבע  כי  כוונתו  באותה  החלטה  היתה  

 1המשיבה  (כלפי  התובעת  גדילן  .  תשא  בנטל  הפיצויים  וההוצאות,  המדינה  בלבד

, אין  כל  מקום  לקביעה,  לכן.  שתי  הנתבעות  אחראיות  ביחד  ולחוד,  .)ש.  ע–בערעור  

 . 'כי התביעה נגד המינהל נדחית
-ויש  לראות  את  פסק,  הדין-הבהרה  זו  תיקנה  פעם  נוספת  את  פסק,  בנסיבות  העניין

ביום ,    היינו–משפט  קמא  כאילו  ניתן  במועד  ההבהרה  האמורה  -יתדינו  של  ב

, עם  זאת.  אלא  הבהרה,  "תיקון"המשפט  אינו  נוקט  לשון  של  -בית,  אמנם.  10.10.02

המשפט -או  כדי  להוציא  את  החלטת  בית,  אין  במינוח  שננקט  לעניין  זה  כדי  לשנות

תים  אין לעי,  אכן.  המשפט-לחוק  בתי)  ג(81מגדר  תחולתה  של  הוראת  סעיף  

ועשויה  להיות  חפיפה  בין  שני  מושגים ,  התיחום  בין  תיקון  טעות  לבין  הבהרה  ברור

 ,משרד  האנרגיה  והתשתית'  מ  נ"יזראמקס  תחנת  דלק  בע  4648/95צ  "ראו  בג(אלה  

המשפט  הגבוה  לצדק  להליך  של -ידי  בית-שם  הופנו  הצדדים  על,  76דינים  עליון  מא  

  ).תיקון טעות לצורך הבהרתה של החלטה
בין  אם  המינוח  שננקט  בגידרם ,  דין-תכליתם  של  הליכים  לתיקון  פסק,  בכל  מקרה
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, המשפט-היא  ליתן  תוקף  לכוונתו  המקורית  של  בית,  "הבהרה"או  "  תיקון"הוא  

-  לחוק  בתי81ביחס  לסעיף  ,  ברוח  זו  צויין.  הדין  או  ההחלטה-אשר  נתן  את  פסק

  :המשפט-פשר לביתכי הוא נועד לא, 1984-ד"התשמ, )נוסח משולב(המשפט 
 '.לבטא  בצורה  מתוקנת  את  שבעליל  התכוון  וגמר  בדעתו  לומר  מלכתחילה  ...'

, מ"ברק  אור  בע'  מ  נ"סולל  בונה  בע  159/90א  "  ע-  בהשופט  מצא'  כבדברי  (

 ). הדין- לפסק5בפסקה , 17) 4(ד מז"פ
  הוא  לבטא  באופן  מתוקן  את  כוונתו  המקורית 10.10.02פועלה  של  ההחלטה  מיום  

כי  חלוקת  האחריות  הפנימית  בין  הנתבעים  היתה  כפי ,    היינו–המשפט  -  ביתשל

אך  כי  אין  בכך  כדי  לשנות  מן  האחריות  של ,  שנקבע  בהחלטה  המתקנת  הראשונה

החלטה  זו  מהווה  תיקון  של ,  פי  פועלה  האופרטיבי-על.  1הנתבעים  כלפי  המשיבה  

,   ניתן  לראותכן-ועל,  המשפט-לחוק  בתי)  ג(81כמשמעותו  בסעיף  ,  הדין-פסק

כוח -המועד  בו  התקבלה  ההחלטה  אצל  בא,  13.10.02את  יום  ,  לעניין  הערעור

-ובהתחשב  בפגרת  בית,  במצב  דברים  זה.  הדין-כמועד  מתן  פסק,  1המשיבה  

.   היה  בשלהי  דצמבר1ידי  משיבה  -המועד  האחרון  להגשת  ערעור  על,  המשפט

שפיעו  על  תוכן  הערעור אין  חשיבות  לשאלה  האם  התיקונים  האמורים  ה,  לעניין  זה

הקובע  כי ,  המשפט-  לחוק  בתי81הרציונל  להוראת  סעיף  .  או  על  ההחלטה  לערער

-תחילת  מירוץ  המועדים  להגשת  הערעור  תהא  עם  מתן  החלטה  המתקנת  את  פסק

במקרה  המתואר  באותה  הוראה  משולב  התיקון  אל  תוך  החלטתו 'הוא  כי  ,  הדין

ך  מניין  תקופת  הערעור  יש  לראות  את וברור  הוא  שלצור,  המשפט-המקורית  של  בית

מועד  התיקון  כמועד  מתן  הפסק  כדי  שהערעור  יתייחס  לפסק  המתוקן  ולא  לפסק 

 )3(2000  על-תק,  'נחמה  קריסטל  ואח'  קריסטל  חיים  נ  2500/00א  "רע  ('.המקורי

לעניין  זה  לא  מצאתי  יסוד  להצר  את .  רציונל  זה  מתקיים  במקרה  שבפני).  691,  690

שאינה ,  ידי  הצבת  דרישה-על,  3-  ו2ידי  המשיבות  -כנטען  על,  81הוראת  סעיף  

כי  התיקון  הנדרש  חייב  להיות  תיקון  שהוא ,  כתובה  בסעיף  ואינה  משתמעת  ממנו

נוכח  הפגיעה ,  אגב.  רלוונטי  לערעור  המוגש  בעקבותיו  או  לטענות  העולות  בו

אפילו ,    יכולה  לראות  בהחלטה  המתקנת  הראשונה1האפשרית  שהיתה  המשיבה  

  היה  מקום  לראות  את  המהלכים  המתקנים  כמאריכים 3-  ו2לשיטתן  של  משיבות  

 . משפט קמא-דינו של בית-את המועד להגשת ערעור על פסק
  היה  בתוך 1ידי  המשיבה  -היא  כי  ההליך  שננקט  על,  כמוסבר,  מסקנתי,  מכל  מקום.  7

איני  רואה  כל  טעם  שלא  להיעתר ,  על  רקע  זה.  תקופת  המועדים  להגשת  ערעור

 .  לצורך נקיטת ערעור1לבקשת הארכה שהגישה המשיבה 
אשר  עוד  בטרם  ריכוך ,  לשיקולי  בהקשר  זה  יש  להוסיף  את  הגישה  שאומצה  בפסיקה
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בהליך  שגוי ,  במועד,  התחשבה  במצב  בו  בעל  דין  נקט,  ההלכה  לעניין  הארכת  מועדים

 1641/90א  "  בש-ב,  כך.  בעוד  שיכול  היה  לנקוט  בהליך  אחר  בזכות,  המגביל  אותו

בעל  הדין  נוקט  אמנם  בהליך ...':  נכתב,  939דינים  עליון  ט  ,  'שלמה  זיו  ואח'  מורלמן  נ

מקשה  ומכביד ,  המשפט-הכרוך  בצורך  לקבל  רשות  מבית,  מוטעה  אך  אותו  הליך

המרובה  מכיל  את "במקרה  שכזה  הוסבר  כי  .  בהשוואה  להליך  אותו  היה  זכאי  לנקוט

' טפרברג  נ  540/83ע  "בר  ('.למסלולו  הנכוןויש  צידוק  להעביר  את  ההליך  ,  "המועט

א  לתקנות 410רציונל  זה  קיבל  חיזוק  לאחר  התקנת  תקנה  )  111)  3(ד  לח"פ,  כרמלי

שם  הוכרה  האפשרות  לדון  בבקשה  לרשות  ערעור  שהוגשה ,  סדר  הדין  האזרחי

, עם  זאת.  כי  הדברים  אינם  חלים  במישרין  במקרה  זה,  מובן.  בטעות  כבכתב  ערעור

לקיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה ,  ככל  שזה  דרוש,  חיזוק  נוסףרוחם  מספקת  

 . במקרה זה
כי  רק  עם  הגשת  הערעור  שבכותרת  התגבש  פוטנציאל  של  פגיעה ,  לכך  יש  להוסיף

עובדה  זו  כשלעצמה  מצביעה  על .  אשר  הצדיק  הגשת  ערעור  מטעמה,  1במשיבה  

  לא  היתה שכן  קודם  לגיבושה  של  פגיעה  כאמור  כלל,  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

  את 1במצב  כזה  אין  מקום  לשלול  מן  המשיבה  .    יכולה  להגיש  ערעור1משיבה  

כי ,  מובן.  לאחר  שהתבררה  לה  הפגיעה  הפוטנציאלית  בה,  האפשרות  להגיש  ערעור

מנת  להעמיד  את -  לפעול  באופן  סביר  על1על  בעל  דין  הנמצא  במצבה  של  המשיבה  

. ות  הפגיעה  הפוטנציאליתלאחר  התגבש,  בעלי  הדין  שכנגד  על  כוונתו  לערער

משפט -דינו  של  בית-לתקיפת  פסק)  ולו  שגוי(בנקיטת  הליך  ,  בנסיבות  עניין  זה

 .  נטל זה1הרימה משיבה , במועד בו ננקט הליך זה, קמא
 528העולות  כדי  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לפי  תקנה  ,  בנסיבות  אלו

  להגיש  הודעת  ערעור  נגד 1אני  מאפשר  למשיבה  ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

יהא  על ,  במידה  שערעור  כזה  יוגש.    ימים  מקבלת  החלטה  זו10  תוך  3-  ו2המשיבות  

בתוך  התקופה ,  1תגיש  המשיבה  ,  כן-כמו.    להפקיד  ערבון  כפי  שייקבע1המשיבה  

 2ממנה  תמחק  את  ההתייחסות  למשיבות  ,  הודעת  ערעור  שכנגד  מתוקנת,  האמורה

 . 3 -ו
בחלקיו  המתייחסים  לערעור ,  ת  את  הצו  בדבר  סיכומים  בכתביש  לראו,  בהמשך  לכך

בכל  הנוגע  לערעור  נפרד  שיוגש .    בלבד1כמתייחס  למערערים  ולמשיבה  ,  שכנגד

ולאחר ,  הרי  שאם  וככל  שיוגש  ערעור  כזה,  3-  ו2  נגד  משיבות  1ידי  המשיבה  -על

 . בויובא ערעור זה בפני לשם מתן הוראות בדבר דרך הטיפול , הפקדת ערבון בו
,   בהסכמת  הצדדים3.2.03בעקבות  הבקשה  שהוגשה  ביום  .  לעניין  היקף  הסיכומים

תוך  שמירה  על ,    עמודים13-אני  מאפשר  למערערים  להאריך  את  היקף  סיכומים  ל
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 " .אין צו להוצאות, בנסיבות הדברים. המגבלות כפי שנקבעו בצו לסיכומים

רעור  על  החלטתו  של  ראש לקבוע  כי  עהוגשה  בקשה    1439/0190)  יפו-א"ת(א  "ע  -ב

 . ולחלופין להארכת המועד להגשת הערעור,  הוגש במועד27.10.2000ההוצאה לפועל מיום 

 :  כי השופטת יהודית שיצר'כבנקבע מפי 

 דיון ומסקנות .  5"
ובראשן  הטענה  בדבר ,  טענות  אלה.  בבקשה  מופיעות  טענות  עובדתיות  שונות

 . ת יסוד לבקשהמשמשו, המועד בו נמסרה ההחלטה למבקשת
 . שלבקשה לא צורף תצהיר לצורך אימותן של הטענות, דא עקא

 . די בכך כדי להביא לדחיית הבקשה במתכונתה הנוכחית
, לעניין  המועדים,  כוח  המבקשת  המלומד-גישתו  הפרשנית  של  בא,  למעלה  מזאת.  6

 . דינה להידחות
  היא  עצמה  כי קובעת,  אליה  הוא  מפנה,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי397תקנה  

  '.אין הוראת חיקוק אחרת הקובעת מועד להגשת ערעור ...': תחולתה כל עוד
  יום  להגשת 15פ  קובעת  מועד  אחר  של  "לתקנות  ההוצל)  ב(120כאמור  תקנה  

 . הערעור
פ  גובר  על  ההסדר  הכללי  בתקנות  סדר  הדין "ההסדר  המיוחד  בתקנות  ההוצל

) מהדורה  חמישית  (  הליכים  והלכות–  הוצאה  לפועל,  בר  אופיר'  ד:  וראה(האזרחי  

 ). 587' בעמ
פ  עוסק "חוק  ההוצל.  כוח  המבקשת  אינו  דק  פורתא  בפרשנותו-אוסיף  גם  כי  בא

הוא  קובע  כי  זכות  כזו  קיימת  באופן  עקרוני .  בזכות  המהותית  להגיש  ערעור  בזכות

דין -כשם  שהיא  קיימת  כאשר  ניתן  פסק,    לחוק48כאשר  ניתנה  החלטה  לפי  סעיף  

 . משפט שלום-ביתשל 
 . אלא מוסדרת בתקנות, יחד עם זאת סוגיית המועדים אינה מוסדרת בחוק

א  בין והיא  איפ,  פ"א  לבין  תקנות  ההוצל"בין  תקנות  סד,  כביכול"  ההתנגשות"

 . הוראות הנמצאות במעמד נורמטיבי זהה
 . לפיו הדין המיוחד גובר על הדין הכללי, בנסיבות אלה חל כלל הפרשנות הרגיל

  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  מאמצת  כלל  פרשני  זה  במפורש  וקובעת 397תקנה  

במקרה  דנן  החיקוק  האחר  הוא .  כל  עוד  אין  הסדר  מיוחד  בחיקוק  אחר,  שהיא  תחול

 . פ"כאמור תקנות ההוצל

                                                           
 .678) 4(2002מח -תק, יצחק יצחק' ביננפלד יהודית נ 1439/01) יפו-א"ת(א "ע  90
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טעם "הבקשה  אינה  מראה  כל  ,  באשר  לעתירה  החלופית  להאריך  את  המועד.  7

 .  לתקנות סדר הדין האזרחי528כנדרש בתקנה , להארכת המועד" מיוחד
כוח  המבקשת  כאל  טעות  שבדין  המהווה -ניתן  היה  אולי  להתייחס  לטעותו  של  בא

א "ע:  ראה(אילו  היה  מדובר  במצב  משפטי  מעורפל  ולא  ברור  ,  "טעם  מיוחד"

 443/02א  "בש;  439  )2(2002  על-תק,  אלרוב'  קרתא  חברה  לפיתוח  נ  7211/01

 6842/00א  "ע;  275  )1(2002  על-תק,  ת  כלליתשירותי  בריאו'  מנהלת  הארנונה  נ

  ).904) 2(ד נה"פ, קסט' ידידיה נ
לשון  התקנות .  במקרה  דנן  המצב  המשפטי  ברור  ואף  ניתן  לבדיקה  פשוטה,  אולם

 . אופיר-ברברורה וסוגיית המועדים מוסברת כאמור לעיל גם בספרו של 
כוח  המבקשת -בא.  למקרא  הבקשה  נוצר  למעשה  הרושם  כי  כלל  אין  מדובר  בטעות

אך  אינו  מסכים  עם ,  המלומד  מכיר  הן  את  החקיקה  והן  את  הספרות  המשפטית

אלא  התעמתות  עם  המצב ,  טענותיו  אינן  מבטאות  טעות  שבדין.  הפרשנות  המקובלת

 . המשפטי הנוהג וניסיון לשנותו
המבקשת  ציינה  לבסוף  כי  כתוצאה  מהגשת  הערעור  באיחור  לא  נגרם  למשיב  נזק .  8

 . שכן הוא עצמו הגיש ערעור,  אינטרס ההסתמכות שלוולא נפגע
היא  עצמה  ציינה  כי  המשיב  מחק  את ,  ראשית.  אין  בטענה  זו  בכדי  לסייע  למבקשת

 . הערעור שלו זמן רב לפני שהגישה את הבקשה דנן
כל  עוד  לא  הודיעה  המבקשת  על  כוונתה  לערער ,  אפילו  הגיש  המשיב  ערעור,  שנית

ההנחה  היא  כי  היא  השלימה  עם  החלטתו  של ,  כנגדאו  להגיש  ערעור  ש,  בעצמה

את  התוצאה  אליה ,  ראש  ההוצאה  לפועל  ואינה  מעונינת  לשנות  מבחינתה  היא

 . הגיע
המשפט  עשוי  לקבל  טענה  בדבר  העדר  פגיעה  באינטרס  המשיב -בית,  שלישית

כאשר  הודעה  על  כוונה  לערער  ניתנה  בתוך  תקופת  המועדים ,  לסופיות  ההליכים

קו  מוצרי   10227/01א  "ע:  ראה(להגשת  הערעור  "  המועד  האמיתי  "ולפני  שחלף

עזבון  המנוח   2108/99א  "בש;  490  )2(2002  על-תק,  בית  אלעזרי  מושב'  דלק  נ

95 על-תק,  טסה'  ווהבה  נ  3553/95א  "בש;  486  )1(2000  על-תק,  אוריאלי'  סמואל  נ

  ".הבקשה נדחית, כן-על- אשר).179) 3(

קשה  למחיקת  ערעור  ובקשה  מנגד  להארכת  מועד  להגשת   נדונה  ב3565/0291א  "ע  -ב

 .הערעור

 :  כי שחם' הרשם ע'כבנפסק מפי 
                                                           

 .1278) 3(2002על -תק, קצין תגמולים' וידר דוד נ 3565/02א "ע  91
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 6.3.02דין  מיום  -נשוא  הערעור  הוא  פסק.  28.4.02הערעור  שבכותרת  הוגש  ביום  .  1"

בשבתו  בערעור  על  החלטה  של  ועדה  רפואית ,  המשפט  המחוזי  בחיפה-של  בית

כי ,  אין  עוד  מחלוקת.  1959-ט"התשי,  )וםתגמולים  ושיק(עליונה  לפי  חוק  הנכים  

הדין  היה  נתון  בערעור -וכי  פסק,  הדין-למערער  לא  היתה  זכות  לערער  על  פסק

קצין '  פאל  נ  5706/00א  "  בש-  באור'  השופט  ת'  כבראו  החלטת  (ברשות  בלבד  

  ימים  מיום 30המועד  להגשת  ערעור  ברשות  הוא  ).  463דינים  עליון  נח  ,  התגמולים

מועד  זה  חלף  בעת  הגשת  הבקשה ).    לתקנות399ראו  תקנה  (ן  הדי-קבלת  פסק

, על  רקע  זה.  12.3.02הדין  הומצא  לידי  המערער  ביום  -נוכח  העובדה  שפסק,  שבפני

 2.7.02לאחר  שביום  ,  18.7.02הבקשה  הוגשה  ביום  .  הוגשה  בקשת  הארכה  שבפני

 . ידי המשיב-על, הסף-נתבקשה מחיקת הערעור על
, משכך.  משפט  זה  קבוע  בחיקוק-שות  לערער  לביתהמועד  להגשת  בקשת  ר.  2

  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  (טעונה  הארכתו  של  מועד  זה  טעמים  מיוחדים  

הסיבה  לאיחורו  של  המערער  בהגשת  בקשת  רשות ).  1984-ד"התשמ,  האזרחי

דינו -כוחו  של  המערער  כי  פסק-אשר  מקורה  בהנחת  בא,  לערער  נעוצה  בטעות  בדין

נטען .  דין  בערעור-ולא  פסק,  דין  בערכאה  ראשונה-נו  פסקמשפט  קמא  הי-של  בית

 ? האם מכך עולה טעם מיוחד למתן הארכה. לב-כי המדובר בטעות בתום
א "בש(להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  ,  בנסיבות  מסויימות,  טעות  בדין  יכולה.  3

מובאים  בחשבון  שיקולים ,  לעניין  זה).  702)  4(ד  נד"  פ,אמנון'  אהרון  נ  6708/00

-מקום  בו  קיימת  אי.  בהירות  משפטית  בדין-שיקול  אחד  הוא  קיומה  של  אי.  וניםש

 502/68א  "ראו  ע(עשויה  טעות  בדין  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  ,  בהירות  כזו

' ידידיה נ 6842/00א "ראו  לאחרונה  ברוח דומה ע;  936)  2(ד  כב"  פ,ברש'  גולדנברג  נ

, טעות  בדין,  דין  לעניין  זה  ברורמקום  בו  ה,  לעומת  זאת).  904)  2(ד  נה"  פ,קסט

כלל  עילה  מספקת  למתן -אינה  מהווה  בדרך,  לרבות  ביחס  להליך  התקיפה  הנכון

שיקולים ).  63)  1(2002על  -תק,  וייס'  טהלר  נ  187/02א  "בש,  ראו  לעניין  זה(ארכה  

נוספים  אותם  יש  להביא  בחשבון  הם  הצורך  להגן  על  ציפיות  בעל  הדין  שכנגד 

 . ועוצמת הפגיעה באינטרס זה, לסופיות ההליכים
הינו  חשיבות  האינטרס  של  בעל ,  שיקול  אחר  אשר  עשוי  להיות  בעל  משקל  מכריע

 ). ל" הנעניין אהרוןראו (הדין הטועה 
כי  במקרה  מיוחד  זה ,  אני  סבור?  כיצד  באים  דברים  אלה  לידי  ביטוי  במקרה  שבפני.  4

על  יסוד  משקלם ,    ארכהניתן  להכיר  בנסיבות  העניין  בקיומו  של  טעם  מיוחד  למתן

 . המצטבר של הנימוקים הבאים
-משפט  קמא  היא  על-דינו  של  בית-אף  כי  אין  מחלוקת  כי  הדרך  לתקיפת  פסק)  א(
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אין  בכך  כדי  לשלול  כל  מימד  של  סבירות  מטעותו ,  ידי  הגשת  בקשת  רשות  לערער

קיימת  פרקטיקה  מושרשת  לפיה  תקיפת  החלטות ,  אמנם.  כוח  המערער-של  בא

. משפט  קמא  נעשית  בדרך  של  הגשת  בקשת  רשות  לערער-דינו  של  בית-מסוג  פסק

בערעור  על  החלטה  של ,  המשפט  המחוזי-דינו  של  בית-הדבר  נובע  מתפיסת  פסק

לחוק )  ב(41עליו  חלה  הוראת  סעיף  ,  דין  בהליך  ערעורי-כפסק,  ועדה  רפואית  עליונה

-ביתדין  של  -הקובעת  כי  פסק,  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -בתי

ברוח  זו  גם .  המשפט  העליון-המשפט  המחוזי  בערעור  נתון  לערעור  ברשות  לבית

 . הנזכרת לעיל, בפרשת פאלנפסק 
אשר ,  כוח  המבקש-לא  ניתן  לשלול  כמופרכת  מעיקרה  את  טעותו  של  בא,  עם  זאת

. המשפט  המחוזי  כפעולה  של  ערכאה  ראשונה-סבר  כי  יש  לראות  את  פעולת  בית

אשר  דן  בערעור  על ,  המשפט  המחוזי-רואים  את  ביתבמקרים  מסויימים  ,  אכן

אשר  על  החלטתו ,  משפט  של  ערכאה  ראשונה-כבית,  החלטה  של  רשות  מינהלית

-הבורסה  לניירות  ערך  בתל  1326/91א  "ע,  למשל,  ראו(בערעור  יש  ערעור  בזכות  

המבחן  לעניין  זה  אינו  מתמקד  בשמו  של  ההליך ).  441)  2(ד  מו"פ,  כץ'  מ  נ"אביב  בע

, אשר  עניינו  באיפיון  הההחלטה  נשוא  ההליך,    ומדובר  במבחן  מהותי–"  עורער  "–

ראו (או  שמא  מדובר  בהחלטה  של  ערכאה  שיפוטית  ,  האם  החלטה  מינהלית  היא

 138/78א  "ע;  808)  3(ד  מח"פ,  ונטורה'  רשם  מאגרי  המידע  נ  439/88א  "לעניין  זה  ע

כי ,  בהקשר  זה,  יש  לזכור.  )490)  3(ד  לג"  פ,מ"בע.  אל.  אי.  אי'  מנהל  המכס  והבלו  נ

הינה  גוף  אשר  מורכב  על  טהרת ,  הפועלת  לפי  חוק  הנכים,  ועדה  רפואית  עליונה

, במצב  זה).  1964-ד"התשכ,  )ועדת  רפואית  עליונה(ראו  תקנות  הנכים  (הרופאים  

הרי  שניתן  לראות  את  הטעות  כטעות  אשר  מבחינתו ,  כוח  המערער-אף  כי  טעה  בא

 . היתה טעות סבירה
 . בדוני בעניין זה יש להביא בחשבון גם את מהותו של ההליך. ת ועודזא) ב(

לעניין  הפעלתו  של  חוק  שהוא  חוק ,  המדובר  בהליך  תקיפה  של  החלטה  שיפוטית

נפסק  כי  יש ,  כאשר  מדובר  בחוק  בעל  מטרות  סוציאליות,  ככלל.  סוציאלי  במהותו

השופט '  כבדברי    ('.לאורם  של  יעדים  סוציאליים  אלה,  בפרשנות  תכליתית'לפרשו  

 734  )5(ד  מז"פ,  הדין  הארצי  לעבודה-בית'  לוסקי  נ  1199/92צ  "  בג-  בלוין'  ד

כשמדובר ...  '  כי  ,כהן'  השופט  י'  כבברוח  דומה  ציין  ).  הדין-  לפסק26בפסקה  

, הנותנים  זכות  לתגמולים  לחיילים,  כגון  בחוקים,  בחיקוקים  בעלי  מגמה  סוציאלית

.. .הדנים  בזכויות  נכי  רדיפות  הנאצים  ,  חוקיםאו  ב,  שנפגעו  עקב  השירות  בצבא

הרשות '  ליבל  נ  15/79נ  "ראו  ד  ('מצאנו  היתר  במקרים  אלה  להדר  דל  בריבו

גישה  זו  מקרינה  על ).  29)  3(ד  לה"פ,  המוסמכת  לצורך  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים
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היא  מקרינה  על  חשיבות  האינטרס  של ,  בהיבט  אחד.  הבקשה  שבפני  בשני  היבטים

כמוסבר ,  חשיבותו  של  אינטרס  זה.  קש  למצות  את  זכות  הערעור  שלוהמב,  הפרט

 . מהווה שיקול בקיומו של טעם מיוחד למתן ארכה, לעיל
בעל ,  אכן.  גישה  זו  מחלישה  את  עוצמת  הפגיעה  בבעל  הדין  שכנגד,  בהיבט  אחר

אשר  הופקדה ,  בעל  הדין  שכנגד  הוא  רשות  ציבורית.  הדין  שכנגד  אינו  בעל  דין  פרטי

קשה  למצוא  בנסיבות  העניין  הסתמכות  או .  ועו  של  החוק  הסוציאלי  האמורעל  ביצ

, ומה  גם  שמידת  האיחור  בה  היא,  שינוי  מצב  לרעה  ממשיים  של  בעל  הדין  שכנגד

של  עשרה  ימים  ביחס  למועד  בו  היה  על  המבקש  להגיש  את  בקשת ,  לכל  היותר

עד ,  27.3.02בין  הימים  ,  בהתחשב  בתקופת  פגרת  הפסח,  18.4.02(הרשות  לערער  

 ). 2.4.02ליום 
יש ,  פי  הגישה  הנקוטה  בבקשה  להארכת  מועד-כי  על,  לכל  אלה  יש  להוסיף)  ג(

את  מכלול  נסיבות .  בהחלטה  האם  הוכח  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  להביא  בחשבון

הגישה  הנוהגת  סוכמה ,  ובהן  מידת  האיחור  וציפיותיו  של  בעל  הדין  שכנגד,  העניין

הרשות  המוסמכת  לפי '  פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "  רע-  בהשופט  ריבלין'  כבידי  -על

 : שם צויין כי, 746 )1(2002 על-תק, חוק נכי רדיפות הנאצים
לאחרונה  חל  ריכוך  של  ההלכה  הנוקשה  שנהגה  עד  כה  בסוגיית  הארכת '

כי  אין  לשלול  בכל  מקרה  בקשה  למתן  ארכה ,  כך  נפסק.  המועד  מחמת  טעות

צמת  הפגיעה  בציפיות  בעל  הדין  האחר  היא וכי  מקום  שעו,  בשל  טעות  שבדין

, כך  יהיה.  ניתן  יהיה  להכיר  בטעות  זו  כטעם  מיוחד  להארכת  מועד,  פחותה

מקום  בו  נתן  בעל  הדין  הודעה  לבעל  הדין  האחר  ביחס  לכוונתו  להגיש ,  למשל

חשיבות  האינטרס  של  בעל  הדין  הטועה ,  לעיתים.  ערעור  או  עתירה  לדיון  נוסף

  '. כל מקרה ונסיבותיו...תכתיב את התוצאה 
 . הרואה בזכות הערעור זכות יסוד, על התפיסה, בין השאר, גישה זו מבוססת

-זכות  הערעור  היא  זכות  יסוד  באופן  שלכל  אדם  הזכות  להישמע  בבית'

אין  בכך  כדי  לפטור  אדם .  פעם  בערכאה  ראשונה  ופעם  בערכאת  ערעור,  משפט

יש  לבחון ,  ין  הוא  עושה  כןכאשר  א,  אולם.  מלעמוד  במועדים  הקבועים  בחוק

השופטת '  כבדברי    ('.מניעת  זכות  הערעור  ממנו,  אם  אכן  מצדיקה  התנהגותו

 ). 191) 2(2002על -תק, שטרן' פרץ נ 1441/02א " רע- בכהן-שטרסברג
, על  רקע  גישה  זו,  ובמרכזן  מהותו  של  ההליך,  כי  בשקילת  נסיבות  העניין,  אני  סבור

 . כי אני מקבל את הבקשה, התוצאה היא. שתיש ליתן למבקש את הארכה המבוק
 ימים 15המערער  יהיה רשאי להגיש בקשת רשות לערער תוך .  הערעור  שבכותרת  יימחק

  ".אין צו להוצאות בהליך זה. במניין הימים יבואו גם ימי הפגרה. מקבלת החלטה זו



     הארכת מועד שנקבע בחיקוק: 'שער ב

 
הארכת מועדים 184 

 

 בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  בקשת  רשות  לערער  נדונה  3369/0292א  "בש  -ב

 : המשפט-בדחותו את הבקשה קובע בית. עניינה טעות בעל דין שלא ביקש פטור מאגרהש

, 19.11.01ההחלטה  נשוא  הבקשה  ניתנה  ביום  .  21.4.02הבקשה  שבפני  הוגשה  ביום  "

לאחר ,  )2306/01א  "ע(משפט  קמא  -ובה  נדחה  ערעור  שהגישה  המבקשת  לבית

. 15.12.01בקשת  ביום  ההחלטה  האמורה  הומצאה  למ.  שלא  הפקידה  ערבון  במועד

בקשת  הרשות .  משפט  זה-פנתה  בבקשת  רשות  לערער  לבית,  לטענת  המבקשת

היא  הגיעה  ללא  המחאה  מתאימה  עבור ,  עם  זאת.  14.1.02לערער  הגיעה  ביום  

, תוך  ציון  כי  בינתיים  המועד  להגשת  ההליך  חלף,  כן  הוחזרה  למבקשת-ועל,  אגרה

לא ,    ועד  להגשת  הבקשה  שבפנימאז.  ועל  המבקשת  להגיש  בקשה  להארכת  מועד

 . משפט זה-נקטה המבקשת כל הליך בבית
הארכתו  טעונה  טעם ,  משכך.  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  קבוע  בחיקוק

כאשר ,  ניתן  להאריך  מועד  בשל  טעם  מיוחד,  ככלל).    לתקנות528תקנה  (מיוחד  

להבדיל ,  ןהנסיבות  שבעטיין  חל  האיחור  הן  חיצוניות  ואינן  בשליטתו  של  בעל  הדי

, מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י(מטעמים  הנעוצים  בבעל  הדין  עצמו  

וגם  טעויות  של  בעלי ,  לאחרונה  רוכך  כלל  זה,  עם  זאת).  890  )לוין'  ר  ש"בעריכת  ד

, בין  השאר,  לב-בשים,  להוות  בסיס  למתן  ארכה,  במקרים  מתאימים,  דין  עשויות

' פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "ראו  רע(ל  הדין  שכנגד  לאורך  האיחור  ולציפיותיו  של  בע

 ). 32דינים עליון סא , הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
כאשר ,  כי  המבקשת  טעתה  טעות  שבדין,  נראה?  כיצד  עומדים  הדברים  במקרה  זה

נוכח  העובדה .  בבד  עם  בקשת  הרשות  לערער  שהגישה-לא  ביקשה  פטור  מאגרה  בד

דומה  כי  במצב  זה  ניתן  היה  לראות  עילה  למתן  הארכה ,  וצגתשהמבקשת  אינה  מי

מנת  לתקן -אילו  פנתה  המבקשת  בתוך  פרק  זמן  מתקבל  על  הדעת  על,  המבוקשת

של ,  שחלפה  תקופה  ארוכה  ביותר,  הקושי  שנוצר  במקרה  זה  נובע  מכך.  את  שהוחסר

עד ,  משפט  זה-מאז  הגשת  בקשת  הרשות  לערער  החסרה  לבית,  כשלושה  חודשים

גם  בהביאי  בחשבון  את  מצוקתה  האישית  של .  רה  המבקשת  לפעולהשנעו

לא  מצאתי  בחומר  שבפני  כל  הסבר  להשתהות ,  מיוצגת-ואת  היותה  בלתי,  המבקשת

לבד  מן  האמירה  לפיה  לאחרונה  נודע  למבקשת  על  האפשרות  לבקש  פטור ,  זו

ודע ושל  הנסיבות  בהן  נ,  אין  באמירה  זו  פירוט  מספיק  של  המועד  בו  מדובר.  מאגרה

ומכל ,  המדובר  בעניין  שניתן  היה  לבררו  מבעוד  מועד,  לכאורה.  למבקשת  הדבר  הזה

פרק  זמן  ממושך  זה  אף  יש  בו .  מקום  תוך  פרק  זמן  קצר  בהרבה  מזה  שאירע  בפועל
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אשר  היה  רשאי  להניח  כי  לא  יינקט ,  כדי  ליצור  ציפיות  מוצקות  של  בעל  הדין  שכנגד

 . עוד בעניינו כל הליך
, רה  גם  סיכויי  ההליך  אותו  מבקשת  המבקשת  לנקוט  אינם  כאלהכי  לכאו,  אוסיף

דין  בו  נדחה  ערעורה  של -המדובר  הוא  בפסק.  המצדיקים  היעתרות  למבוקש

הדין  ניתן  לאחר  שניתנה  למבקשת  ארכה -פסק.  המבקשת  באין  הפקדת  ערבון

וזאת  לאחר  שההודעה  על  הפקדת  הערבון ,  לפנים  משורת  הדין  להפקדת  הערבון

אך ,  לכתובתה  של  המבקשת,  משפט  קמא  חודשים  אחדים  לפני  כן-  ביתיצאה  מלפני

אין  בפי  המבקשת  טענות  ממשיות  כנגד ,  לכאורה.  זו  לא  הפקידה  את  הערבון

וכנגד  דחיית  הערעור  באין  הפקדת ,  ההחלטה  על  המועד  שנקבע  להפקדת  הערבון

ומכל  מקום  לא  טענות  ממשיות  אשר  יכולות  להטות  את  הכף  לטובת ,  ערבון

. כי  דין  הבקשה  להידחות,  התוצאה  היא  .בנסיבות  עניין  זה,  תרות  לבקשתההיע

 ".איני עושה צו להוצאות, בנסיבותיו של עניין זה

אף -על.  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעורנדונה    2260/0293א  "בש  -ב

 שדובר  בטעות  בעל  דין  שלא  היה  מיוצג  ולטענתו  לא  הצליח  לקבל  יעוץ  משפטי  עקב  פטירת

 : המשפט-כקביעת בית. נדחתה הבקשה, אימו

המשפט  המחוזי -ידי  בית-  על7.5.01הדין  נשוא  הבקשה  שבפני  ניתן  ביום  -פסק.  1"

המשפט  לתביעות -דין  של  בית-בדונו  בבקשת  רשות  לערער  על  פסק,  בחיפה

 . קטנות
. הדין-כעשרה  חודשים  לאחר  מתן  פסק,  13.3.02הבקשה  למתן  ארכה  הוגשה  ביום  

מסר  לו  לאחר ,  דין-עורך,  סיבת  האיחור  היא  כי  חבר  של  המבקש,  קשהפי  הב-על

אשר  דחה  בקשת  רשות  לערער  של ,  המשפט  המחוזי-הדין  של  בית-מתן  פסק

פי -על.  כי  בכך  תמו  האפשרויות  המשפטיות  שלו,  התייצבות-המבקש  בשל  אי

כוחו  הנוכחי  של  המבקש  מסר  לו  כי -בא,  ימים  אחדים  לפני  הגשתה,  הנטען  בבקשה

ולשם  כך  פנה ,  המשפט  העליון-וא  רשאי  להגיש  בקשת  רשות  לערער  לביתה

 . בבקשה שבפני
 . דין הבקשה להידחות. 2

הארכתו ,  ככזה.  משפט  זה  קבוע  בדין-המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  לבית

הבקשה  שבפני  אינה  מצביעה  על  טעם ).    לתקנות528תקנה  (טעונה  טעם  מיוחד  

להוות  טעם  מיוחד  בנסיבות  מסויימות ית  יכולה  טעות  משפט,  אמת.  מיוחד  כאמור

ניתן  גם ,  לעניין  זה).  704,  702)  4(ד  נד"פ,  אמנון'  אהרון  נ  6708/00א  "ראו  בש(
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גם  במצב  כזה  על  הטעות ,  ברם.  כי  בעל  דין  אינו  מיוצג,  להביא  בחשבון  את  העובדה

ת איני  סבור  כי  הבקשה  שבפני  עומד.  טעות  סבירה,  למצער,  של  בעל  הדין  להיות

היכולים  ללמד  על  טיב  הסתמכותו  של ,  לא  הובאו  בבקשה  פרטים.  מידה  זו-באמת

לא  נמסרו .  לטעות  בה  טעה,  לטענתו,  ואשר  גרמה  לו,  המבקש  על  העצה  שקיבל

אשר  מזמינה ,  שהמידע  נמסר  בסיטואציה  רצינית,  פרטים  היכולים  ללמד  על  כך

  המדובר  בייעוץ  רציני כי,  או  כי  נותן  הייעוץ  האלמוני  היה  יכול  להבין,  הסתמכות

א "ע,  לעניין  זה,  ראו(להסתמך  עליו  אשר  המבקש  מכלכל  את  מעשיו  לפיו  ומתכוון  

 ). הדין- לפסק12בפסקה , 190) 1(ד מב"פ, אילנקו' עיריית קרית אתא נ 209/85
, מתי  היתה  ההתייעצות  האמורה,  לא  נאמר  מיהו  חברו  של  המבקש  עימו  נועץ,  אכן

הדין  הפרטים -א  ברור  אם  עובר  למתן  העצה  נמסרו  לעורךל.  ומהן  נסיבות  מתן  העצה

לא  ברור  האם  ובאיזו  מידה  הכיר  נותן  העצה  הנטענת  את .  המהותיים  הצריכים  לעניין

לא  ברור  האם  המדובר  בעצה  שניתנה  לאחר .  ההתדיינות  ואת  פרטיה  הרלוונטיים

  ממעט ,אכן.  או  שמא  מדובר  בעצה  שניתנה  על  רגל  אחת  וכלאחר  יד,  בדיקה  ושקילה

כי  העצה  שניתנה  ניתנה  על  רקע  או ,  הפרטים  שגולו  בבקשה  עולה  אפשרות  סבירה

ההסתמכות  על  עצה  שניתנת  במצב  מסוג  זה  אינה ,  פעמים  רבות.  בהקשר  חברי

רב ,  ממקרא  הבקשה  והתצהיר  המצורף  לה,  בכל  מקרה.  נחשבת  להסתמכות  סבירה

מונע  קביעה  כי  המדובר באופן  ה,  הנסתר  על  הנגלה  בכל  הנוגע  לנסיבות  ההסתמכות

 . בטעות סבירה היכולה להצמיח הסתמכות סבירה
היה  שרוי  המבקש  במצב  שלא  איפשר  לו ,  כי  מחמת  פטירתו  של  אמו,  אף  הטענה

אינה  נטענת  באופן  המאפשר  היעתרות ,  לקבל  ייעוץ  משפטי  רציני  יותר  מזה  שקיבל

המדובר .  2001כי  אמו  של  המבקש  נפטרה  בחודש  מאי  ,  מן  הבקשה  עולה.  לבקשה

לא  ברור  מדוע  רק  זמן  כה  רב ,  עם  זאת.  בוודאי  באירוע  קשה  ומצער  עבור  המבקש

ואף  אין ,  אחרי  מקרה  מצער  זה  התעשת  המבקש  ופנה  לקבל  עצה  משפטית  רצינית

כי  בשל  מקרה  מצער  זה  ניטלה  מן  המבקש  היכולת  לתפקד ,  כל  טענה  מבוססת

 . באורח תקין ולכלכל מהלכיו ומעשיו כהלכה
אשר ,  כי  מתן  ארכה  פירושו  פגיעה  משמעותית  בבעל  הדין  שכנגד,    יש  לזכור,אכן

לאחר ,  היה  רשאי  לפתח  ציפיה  כי  לא  יוטרד  עוד  בהליכים  במסגרת  התדיינות  זו

-על.  המשפט  המחוזי-דינו  של  בית-שחלפה  תקופה  ארוכה  ביותר  מאז  ניתן  פסק

ין  כי  נקט  בשקידה היה  על  המבקש  להראות  בנסיבות  העני,  מנת  לגבור  על  ציפיה  זו

, המשפט  המחוזי-דינו  של  בית-סבירה  בבירוריו  ביחס  לאפשרות  התקיפה  של  פסק

איני  סבור  כי  המבקש .  וכי  חרף  שקידה  סבירה  כאמור  טעה  טעות  שבדין  לעניין  זה

. דין  הבקשה  להידחות,  לפיכך  .או  אף  כי  הוא  קרוב  לעמוד  בנטל  זה,  עומד  בנטל  זה
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  ".איני עושה צו להוצאות

 :  צבי זילברטל השופט'כב נפסק מפי 7137/0194) ם-י(א "בש -ב

עניינה  של  החלטה  זו  בבקשת  המבקשת  לביטול  עיקול  זמני  שהוטל  לבקשת .  1"

  ...המשיבה
 . טענה מקדמית זו של המשיבה הועלה לראשונה במועד שנקבע לדיון, כאמור

אף  לא כוח  המבקשת  כלל  לא  היה  מודע  לאיחור  האמור  ולפיכך  -כי  בא,  מסתבר

נתפס  ככל  הנראה  לטעות  בספירת  הימים ,  לדבריו.  הגיש  בקשה  להארכת  מועד

 . כוח המבקשת כי המועד יוארך-ובמהלך סיכום טענותיו ביקש בא
שהרי  מדובר  במועד ,  להארכת  מועד"  טעם  מיוחד"כי  נדרש  במקרה  דנן  ,  אין  ספק.  4

המשפט -אי  ביתרש,  לגבי  מועד  כאמור,    לתקנות528פי  תקנה  -שנקבע  בחיקוק  ועל

-לב  של  בא-הטעם  שניתן  הוא  טעות  בתום".  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו"להאריכו  

עליו ,  המשפט  להחליט  בבקשה  להארכת  מועד-בבוא  בית,  ואולם,  כוח  המבקשת

 . להתייחס גם למכלול נסיבות המקרה
כי  לא  היה  זה  ראוי  להעלות  את  טענת  האיחור  לראשונה  בעת  הדיון ,  עוד  יצויין

, שהיא  טענת  סף,  טענה  כאמור.  כוח  המבקשת-בכך  להפתיע  את  באו,  עצמו

מן  הראוי  שתועלה  על  הכתב ,  לייתר  את  הדיון  בבקשה,  אם  תתקבל,  שבכוחה

בשל  מחדלה .  המשפט  ולבעל  הדין  שכנגד  עוד  לפני  מועד  הדיון-ותומצא  לבית

, לא  עלה  בידי  המבקשת  להגיש  בקשה  מסודרת  להארכת  מועד,  האמור  של  המשיבה

אך  אינני  רואה  לנכון  לפקוד  עניין  זה  לחובת ,    שיש  לצרף  אליה  תצהירבקשה

 . המבקשת בשל מחדל המשיבה
 6842/00א  "  ע-ב,  המשפט  העליון-רשם  בית,  השופט  אוקון'  כבבהחלטתו  של  .  5

המשפט  בהרחבה  את  דיני  הארכת -סקר  בית,  904)  2(ד  נה"פ,  'קסט  ואח'  ידידיה  נ

  היא  אינה –כמוהו  כשקית  '  טעם  מיוחד'...  ',  ורהכפי  שצויין  בהחלטה  האמ.  המועדים

עיון  בטיעוני  הצדדים  מלמד '?  משהו'מהו  אותו  .  עומדת  עד  שלא  יוכנס  לתוכה  משהו

 . 'כי קשה למצוא שיטה של ממש באיתורו של טעם כזה
, ל"כמפורט  בהחלטה  הנ,  בין  יתר  הטעמים  שהפסיקה  הכירה  בהם  כטעמים  מיוחדים

 :  הבאיםניתן למצוא את העניינים
אינן  מונעות ,  ואפילו  רשלנותם,  דין  או  בעל  דין  שגרמה  לאיחור-  טעות  של  עורך-

לחלוטין  הארכת  מועד  ובלבד  שבעל  דין  אינו  מסתפק  בבקשה  סתמית  אלא  מבאר 

  חשיבות  העניין  העומד  לדיון  אינה  בבחינת  טעם  המצדיק –;  כיצד  קרתה  התקלה
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מיוחדות  להוות  טעם  מצטבר  לטעם אבל  יכול  הוא  בנסיבות  ,  כשלעצמו  הארכת  מועד

גם  מצב  דברים  בו .  צפוי-  טעם  מיוחד  נמצא  במקרה  בו  התרחש  אירוע  בלתי–;  קיים

ובלבד  שהטעות ,  כלול  בקטגוריה  זו,  טעה  בעל  דין  ביחס  למצב  המשפטי  או  העובדתי

  השיקולים –;  ידי  בדיקה  שיגרתית-אינה  טעות  מובנת  מאליה  הניתנת  לגילוי  על

ככל  שאינטרס ':  מיד  גם  לאינטרס  הנגדי  של  יתר  בעלי  הדיןהשונים  כפופים  ת

והסתמכותו  על  חלוף  המועד  ברורה ,  הסופיות  של  בעל  הדין  האחר  הוא  מובהק  יותר

כך  יהיה  מקום  לדרוש  שלטעם  המיוחד  ישווה  אופי  של  העדר  שליטה  או  תקלה ,  יותר

או  האם לב  -המשפט  בוחן  האם  הטעות  היא  בתום-  בית–;  'שאינה  רגילה  או  צפויה

 . הטעות לוותה ברצון להתחכם או לפגוע באינטרס של יתר בעלי הדין
גם  איחור ,  אכן,  כי  יש  מקום  להתחשב  במידת  האיחור,  לאמור  לעיל  ניתן  אף  להוסיף

, של  יום  אחד  הוא  איחור  שנדרש  טעם  מיוחד  כדי  להאריך  את  המועד  לגביו  ואולם

ך  להיות  בעל  משקל  רב  יותר הטעם  שיידרש  צרי,  אין  ספק  שככל  שהאיחור  רב  יותר

 ). 897-898' עמ , 688סעיף , 1995, מהדורה שביעית, סדרי הדין האזרחי, זוסמן' י(
כי  מדובר  בהזדמנות  הראשונה  של  המבקשת  לטעון  כנגד ,  במקרה  דנן  יש  לזכור.  6

 . העיקול ובכך שונה המצב מדיני הארכת המועדים המתייחסים להליכי ערעור
משפט  מוסמך  כבר  בחן  את  הסוגיה -ערעור  המצב  הוא  שביתכאשר  מדובר  בהליכי  

הסוגיה  טרם  נבחנה  במעמד  שני  הצדדים ,  במקרה  דנן.  ומתבקשת  בחינה  נוספת

כך  שסגירת  הדלת  בפני  המבקשת  לבקש ,  והעיקול  התקבל  במעמד  צד  אחד  בלבד

 . המשפט-ידי בית-תגרום לכך שהנושא כלל לא ידון על, את ביטול העיקול
' הדאיה  נ  1356/00א  "  ע-הדין  ב-המשפט  המחוזי  בירושלים  בפסק-יתעמד  על  כך  ב

 : כדלהלן, השופט גל' כבמפי , כאשר נפסק, 649) 1(2001מח -תק, פלדמן
.   סיפא  אינם  עשויים  מעור  אחד528הנדרשים  בתקנה  '  הטעמים  המיוחדים''  

, כלל  מקובל  לקבוע  את  טיבם-גם  אם  בדרך.  טיבם  נבחן  לפי  ההקשר  הרלוונטי

המבחנים  שנקבעו  לשם  כך  אינם ,  יקה  להארכת  מועד  להגשת  ערעורבז

הטעם 'אפשר  שטיבו  של  .  קונקלוסיביים  למועדים  אחרים  שנקבעו  בחיקוק

, לפיכך.  עבורו  מבוקשת  הארכת  המועד,  ישתנה  לפי  טיב  וסוג  ההליך'  המיוחד

לגבי ,  כך  למשל.  בין  עניין  אחד  למשנהו,  ייתכן  שהדרישה  תהא  שונה  במהותה

) 4(ד  לט"פ,  כהנקא'  סהר  נ  29/83נ  "ד(דין  -ת  מועד  לתיקון  טעות  בפסקהארכ

  מול 387,  378)  4(ד  מג"פ,  גולדגרבר'  ירחי  נ  441/88א  "ע';    מול  א438,  433

, הרשות  המוסמכת'  רוטהיים  נ  336/75א  "ע(וכך  גם  לגבי  ערעורי  נכים  ,  )'ד-'א

 ). 751) 2(ד כט"פ
  המיוחדים  להארכת  מועד  להגשת כי  טיב  הטעמים,  דעתי  היא:  ודוגמה  נוספת
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א  לחוק  ההוצאה  לפועל 81לפי  סעיף  ,  התנגדות  כלפי  ביצוע  מסמך  סחיר

, לתקנות  ההוצאה  לפועל)  א(109  -ו)  א(106בהתאם  לתקנות    (1967-ז"התשכ

. שונה  ופחות  נוקשה  מזה  הנדרש  להגשת  ערעור  באיחור,  )1979-ם"התש

  שיפוטית  בצדקת בערעור  זוהי  הזדמנות  שניה  של  אדם  לשכנע  ערכאה

שבו  טרם  היה  לו  את  יומו ,  ל  של  התנגדות"מה  שאין  כן  במקרה  הנ,  טענותיו

כל  טעם .  יש  טעמים  מיוחדים  ויש  טעמים  מיוחדים,  הנה  כי  כן.  המשפט-בבית

  '.לפי הקשרו ולפי הנדרש להגשמת התכלית בחיקוק הרלוונטי
כן  שומה  עלינו -המשפט  ועל-למבקשת  טרם  היה  יומה  בבית,  גם  במקרה  דנן,  כאמור

 . לדקדק פחות בטיבו ומשקלו של הטעם המיוחד שביסוד בקשתה להארכת המועד
הרי  אף  שנקצב  בתקנות ,  שכאשר  מדובר  בסעד  זמני,  לכך  יש  להוסיף  את  העובדה.  7

הרי  שפתוחה  הדרך  להגיש  בקשה  גם ,  פרק  זמן  להגשת  בקשת  ביטולו  של  העיקול

הדורה ה(  סוגיות  בסדר  דין  אזרחי,    גורן'א(אם  יהיה  שינוי  בנסיבות  ,  במועד  אחר

אין .  של  המשיבה"  אינטרס  הסופיות"עניין  זה  רלוונטי  ל).  438  )ט"תשנ,  חמישית

עומד  לזכות  המשיבה ,  מדובר  במצב  בו  עם  חלוף  המועד  של  שלושים  הימים

האינטרס  האמור  במלוא  עוצמתו  והיא  רשאית  לצאת  מנקודת  המוצא  שנושא 

 . המשפט-די ביתי-העיקול לא ידון עוד על
כפי ,  לב  ובהיסח  הדעת-שנעשה  בתום,  מדובר  באיחור  של  יום  אחד  בלבד,  זאת  ועוד

 . שעולה מנסיבות הפרשה המפורטות לעיל
כי  בפי  המבקשת  טענות  שיש  בהן  ממש  והותרת ,  לכל  האמור  לעיל  יש  להוסיף

 . העיקול על כנו תגרום להכבדה מיותרת עליה
האמורים  עולה  כדי  טעם  מיוחד  שיצדיק  הארכת המשקל  המצטבר  של  כל  הנימוקים  

 " .מועד במקרה דנן

טוען .  קשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  נדונה  ב2234/0095א  "בש  -ב

המבקש  כי  מאחר  ואינו  מיוצג  סבר  בטעות  כי  המועד  להגשת  בקשת  רשות  הערעור  על 

-המשפט  על-לבית  16.3.00ורק  משהגיע  ביום  ,    יום45המשפט  המחוזי  הוא  -החלטת  בית

נודע  לו  כי  המועד  להגשת  בקשת  רשות  הערעור  הינו ,  מנת  להגיש  את  בקשת  רשות  הערעור

 : נפסק כי. שלושים יום

 . כן טוען המערער כי סיכויי בקשת רשות הערעור להתקבל טובים"
המבקש  לא  הראה  שום  סיבה  סבירה  שבגינה  יש ,  לטענתו.  המשיב  מתנגד  לבקשה

כן  טוען  המשיב  כי  סיכוייה  של  בקשת  רשות  הערעור .  להאריך  לו  את  המועד
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 . דין הבקשה להידחות. קלושים ביותר, אם תוגש, להתקבל
מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בחוק  וככזה  דרושים  טעמים  מיוחדים ה

 ). 1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי528תקנה (מנת להאריכו -שיירשמו על
כקבוע  בתקנות ,  ד  הנכון  להגשת  בקשת  רשות  ערעורידיעת  המבקש  מהו  המוע-אי

 . אינה מהווה טעם מיוחד להארכת מועד, סדר הדין האזרחי
  דובר  בנסיבות 370  )2(90  על-תק,  יעל  סלע'  פלטיאל  סלע  נ  2040/90א  "  רע-ב

ידיעתו  את -משפט  זה  פסק  כי  שגיאתו  של  המבקש  ואי-ובית,  דומות  לעניינינו

 . ד המצדיק הארכת מועדהחוק אינם מהווים טעם מיוח
המפלגה  הדתית '  וינברגר  נ  864/86ש  "  ב-בהרשם  צור  יפים  לעניינינו  דברי  

 : 40 )4(86 על-תק, הלאומית המזרחי הפועל
. דין  אינה  מהווה  צידוק  לאיחור-טענת  המבקש  כי  אינו  מיוצג  ואין  הוא  עורך'

נות קבועים  בתק)  או  בקשת  רשות  ערעור(המועדים  הקבועים  להגשת  ערעור  

  '.וחזקה שהם ידועים לכל
וזאת ,  כי  סיכויי  הבקשה  גם  לו  היתה  ניתנה  ארכה  קלושים,  למעלה  מן  הצורך  אוסיף

לאור .  123)  3(ד  לו"פ,  מצת  אור'  מ  נ"חניון  חיפה  בע  103/82ע  "לאור  האמור  בר

 ".אני דוחה את הבקשה, האמור לעיל

 :  אמיר זולטי הרשם'כב נפסק מפי 1706/0096א "בש -ב

 . י בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעורבפנ"
ולעניין  זה  אידרש "  (  נוספים65  -זאב  כהן  ו"ידי  -  הוגשה  על200452/98פ  "ה.  1

-בהמרצת  הפתיחה  התבקש  בית.  יפו-אביב-המשפט  המחוזי  בתל-לבית)  בהמשך

 : המשפט
להורות  למשיבים  על  מתן  חשבונות  ביחס  לכלל  התשלומים  אשר  נגבו .  א'

המשפט  המכבד  למנות -לשם  ביצוע  האמור  מתבקש  בית  ...מהמבקשים

ח  כאמור  ולהסמיכו  בכל  הסמכויות  הנדרשות "מטעמו  רואה  חשבון  שיכין  דו

 ). לאור נסיבות המקרה(וכן להטיל על המשיבים את שכרו והוצאותיו 
 . להתיר למבקשים פיצול סעדים. ב
  ...'.נסיבות הענייןאו נוסף כפי שימצא לנכון ולצודק ב/ליתן כל סעד אחר ו. ג

-כי  רק  מי  שהיה  צד  להליכים  בבית,    אך  מובן  הוא–ראשית  .  דין  הבקשה  להידחות.  4

 –שנית  ;  המשפט  המחוזי  יכול  לבקש  לערער  על  החלטה  שהתקבלה  במסגרתם

ידי  מר -אפילו  נתעלם  מן  השאלות  שמעוררת  הטענה  באשר  לייצוג  המבקשים  על

                                                           
 .602) 2(2000על -תק, חלד חברה עירונית ממשלתית' נ' זאב כהן ואח 1706/00א "בש  96
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לא )  לעצמו,  לכל  הפחות,    מר  כהן  יכול  לטעוןכי,  שכן  אין  עוררים(כהן  שאינו  משפטן  

מר  כהן  ויתר  המבקשים  שנטלו .  להארכת  מועד"  טעם  מיוחד"עלה  בידיו  להראות  

, לפי  עדותו,  מר  כהן  אף  הגיע.  דין-ידי  עורך-חלק  בהמרצת  הפתיחה  היו  מיוצגים  על

. המשפט  העליון  ונועץ  בעובדי  המזכירות  קודם  הגשת  הבקשה  שבפני-לבית

כי  מר  כהן  ועמיתיו  יכלו  לברר  בנקל  את  המועדים  להגשת ,  ה  עולהמנתונים  אל

מיוצג  או ,  כי  טעות  של  בעל  דין,  כבר  נקבע  לא  פעם:  זאת  ועוד.  בקשת  רשות  הערעור

כנדרש ,  להארכת  מועד"  טעם  מיוחד"באשר  למועדים  אינה  מקימה  ,  מיוצג-בלתי

90על  -תק,    סלעיעל'  פלטיאל  סלע  נ  2040/90א  "רע  :וראו(  לתקנות  528לפי  תקנה  

על -תק,    המפלגה  הדתית  הלאומית  הפועל  המזרחי'וינברגר  נ  864/86ש  "ב;  370)  2(

א "בש;  347)  2(98על  -תק,  יצחק  שלמה'  שריאור  גדעון  נ  2041/98א  "בש;  40)  4(86

לכך -אי).  785)  4(ד  מא"פ,  'מ  ואח"הפועלים  ליסינג  בע'  רלה  וינשטיין  נ  169/87

כי  אין  באמור  לעיל  כדי  לגרוע  מזכותו  של ,  ובהרי.  הבקשה  להארכת  מועד  נדחית

, לערער  על  ההחלטה  נשוא  הבקשה)  ושל  יתר  הצדדים  להמרצת  הפתיחה(המבקש  

, הדין  שיינתן-במסגרת  ערעור  על  פסק,  כמו  גם  על  החלטות  ביניים  נוספות

 "). לתקנות411וראו תקנה (בהמרצת הפתיחה , לכשיינתן

, 25.11.99מיום    מאק  קלמנוביץ  'הרשמת  חלטת  ערעור  על  הח  נדון  8847/9997א  "בש  -ב

 . שדחתה את בקשתו של המערער להארכת מועד להגשת ערעור פסלות

 :  כילוין'  השופט המשנה לנשיא ש'כבנפסק מפי 

אביב -המשפט  לענייני  משפחה  למחוזות  תל-  ניתנה  בבית12.10.99ביום  .  2"

קשה  שהגיש  המערער  כי ובה  נדחתה  ב,  החלטה)    בוקובסקי'השופט  ש'  כב(והמרכז  

 ...המשפט יפסול עצמו מלדון בעניינו-בית
פי -על.  נחה  דעתי  כי  דין  הערעור  להידחות,  לאחר  שבחנתי  כל  החומר  שבפני.  4

ערעור ,  )התקנות:  להלן  (1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי)  ב(ג471תקנה  

  הודעה  לבעל זה  על  החלטה  בעניין  פסלות  צריך  שיוגש  תוך  עשרה  ימים  מהיום  בו

 528תקנה  (מועד  זה  יוארך  אך  בהתקיים  טעמים  מיוחדים  .  הדין  החלטת  השופט

דין  לחשוב -ידי  עורכת-כי  הוטעה  על,  בענייננו  טען  המערער).  סיפא  לתקנות

חשיבות ,  כי  לדעתו,  כן  טען.  עשר  ימים  להגשת  הערעור-שעומדים  לרשותו  חמישה

בו  קיים  הסבר  סביר  לצידוק במקרה  ,  אכן.  העניין  מצדיקה  את  הארכת  המועד

גם  את  חשיבות  העניין ,  נוסף  עליו,  המשפט  להביא  בחשבון-רשאי  בית,  לאיחור
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, ראשית:  אין  זה  המקרה  בענייננו,  ואולם.  המשפט-שהמבקש  עומד  להביא  בפני  בית

, כלל-בדרך,  דין  שגרמה  לאיחור  לא  תשמש-הכלל  הוא  כי  טעות  שבחוק  של  עורך

או  בעל ,  הדין  הגיש  ההליך-נפקא  מינה  לדינא  אם  עורךואין  (צידוק  לאיחור  המועד  

. המדובר  הוא  בערעור  על  החלטה  בבקשת  פסלות,  שנית).  פי  עצתו-הדין  שפעל  על

שכן ,  להגשת  הערעור,  בת  עשרה  ימים  בלבד,  לא  בכדי  נקבעה  בדין  תקופה  קצרה

ל תרחף  בחל,  כי  טענת  בעל  דין  כי  השופט  היושב  בדינו  פסול  מלדון,  אין  זה  ראוי'

בנימין   2049/97א  "בש  ('לכאן  או  לכאן,  האוויר  ללא  התייחסות  שיפוטית  הולמת

ניכר  על  המערער  כי  לא ,  אמנם).  151)  2(97על  -  תק,השופט  יעקב  צבן'  האזרחי  נ

אין  בנסיבות ,  מהטעמים  שפורטו  לעיל,  ואולם.  ביקש  להזניח  את  הטיפול  בעניינו

לפנים  מן  הדרוש .  ת  המועדכדי  לשמש  טעם  מיוחד  להארכ,  עליהן  עמד  המערער

 . עיינתי בבקשה ונחה דעתי שגם לגופה סיכוייה להצליח הם מועטים ביותר
דעתה  של  הרשמת -כי  אין  מקום  להתערב  בשיקול,  מטעמים  אלה  הגעתי  למסקנה

 " .הערעור על החלטת הרשמת נדחה, כן-על. לדחות את הבקשה להארכת המועד

' כב  הורתה  22.11.99ביום  .  ועד  להגשת  ערעורבקשה  להארכת  מ  נדונה  679/0098א  "בש  -ב

ערעור  זה  הוגש  ביום ).  27/99א  "ע(  על  מחיקת  ערעור  שהגישו  המבקשים  אגמון'  הרשמת  מ

הדין  חוייבו  המבקשים -פי  פסק-על.  26.8.98דין  שניתן  ביום  -ועניינו  בפסק,  3.1.99

יין  בו  ממוקמת לחנותם  מתוך  הרכוש  המשותף  בבנ"  סיפחו",  להתפנות  מחדר  שירותים  אותו

' כב.  19.11.98הדין  כדין  רק  ביום  -קיבלו  לראשונה  את  פסק,  לטענת  המבקשים  .חנותם

והם  היו )  הקודם(כוחם  -הדין  נשלח  זמן  מה  קודם  לכן  לבא-כי  פסק,  קבעההרשמת  אגמון  

משפט  זה  המועד  הרלוונטי  למניין  המועדים -מודעים  לו  וכי  נוכח  פסיקתו  העדכנית  של  בית

לכך  נמחק -אי.  שלו"  ההמצאה"ולא  מועד  ,  הדין-על  תוכנו  של  פסק"  דיעההי"הוא  מועד  

 : נפסק כי. הערעור

, סברו,  לטענתם.  כעת  הגישו  המבקשים  בקשה  להארכת  המועד  להגשת  הערעור.  2"

א "  ע-כפי  שנקבעה  מימים  ימימה  ב,  "ההמצאה"כי  ההלכה  התקפה  עודנה  הלכת  

 )2(ד  יד"פ,  גרינברג'  מ  נ"פית  בעארגון  פועלים  להתיישבות  שיתו"  היוגב"  96/60

' כבהחלטת  ,  לטענתם.  2187)  3(ד  יד"פ,  שיינברג'  שרונה  נ  127/60א  "  ע-  וב1555

  היא ,59)  2(97על  -תק,  סלימאן'  אסמעאיל  נ  1113/97א  "  רע-בהנשיא  ברק  

המבקשים  אינם  כופרים  בעובדה (ההחלטה  הראשונה  ששינתה  במפורש  את  ההלכה  

אלא  שלשיטתם  היו  אלה ,  דין  לעניין  זה-טות  ופסקישגם  קודם  לכן  ניתנו  החל

לב  על  האמור  בסיפא -כי  הסתמכו  בתום,  עוד  טוענים  המבקשים).  אמרות  אגב  גרידא
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הדין  בדואר  רשום -לפיו  יישלח  להם  פסק,  המשפט  במחוזי-דינו  של  בית-לפסק

 ובפקסימיליה 
לוח אך  לטענת  המבקשים  לא  עמד  המש.  הדין  נשלח  כאמור  בפקסימיליה-פסק (

 ).  לעניין זה1984-ד"התשמ, בתנאים שנקבעו בתקנות סדר הדין האזרחי
לא  היתה  ידועה ,  שטרם  פורסמה,  הנשיא  ברק'  כבהחלטת  ,  טעותם  היתה  כנה  וסבירה

 113/97א  "  רע-יש  לראות  בהחלטה  ב,  מוסיפים  המבקשים  וטוענים,  מטעם  זה.  להם

בהתייחסם  לגוף .  עדשיש  בה  כדי  להוות  טעם  מיוחד  להארכת  מו"  הלכה  חדשה"

המעורר  סוגיות ,  כי  המדובר  בערעור  בעל  חשיבות,  טוענים  המבקשים,  ערעורם

 . דין-שעניינן בהשתק פלוגתא ובמעשה בית
יסודם  של  ההליכים  בעשיית  דין  עצמית  של ,  לטענתה,  המשיבה  מתנגדת  לבקשה.  3

 המבקשים  היו  מודעים.  הדין  נשוא  הערעור-שבעקבותיה  ניתן  פסק,  המבקשים

חרף  פניותיו  החוזרות ,  הדין  זמן  רב  עובר  להגשת  ערעורם  ונמנעו  מלבצעו-לפסק

מה  גם ,  אין  הם  ראויים  להתחשבות  עקב  כך.  כוח  המשיבה-והנשנות  של  בא

 .  ניתנה זה מכברהרשמת אגמון' כבפיה ניתנה החלטת -שההלכה על
לכת התבססה  ה,  הרשמת  אגמון'  כבכאמור  בהחלטתה  של  .  דין  הבקשה  להידחות.  4

ניסים  לוי   548/94א  "  בש-  בגבאי-הרשמת  אפעל'  כבההמצאה  החל  מהחלטתה  של  

הנשיא '  כבהחלטת  .  27.6.94ניתנה  ביום    ש1779)  2(94על  -תק,  רמי  גולדשטיין'  נ

כשנה  וחצי  בטרם  נודע  למבקשים  דבר ,  6.4.97  ניתנה  ביום  1113/97א  "  רע-בברק  

מדובר  בשינוי  הלכה  כה  חדש  או  כה כי  ה,  אין  לומר  איפוא.  הדין  בעניינם-מתן  פסק

עליה  תולים  המבקשים  את  יהבם "  ההלכה  החדשה"מה  גם  שטענת  .  נסתר  מן  העין

מתייחסת  למצב  בו  גורמת  ההלכה  החדשה  לשינוי  דין  מהותי  המצדיק  הגשת  ערעור 

אם  לפי  הדין  ששרר  בטרם  חלף  המועד  לא  היה ,  אף  לאחר  חלוף  המועד  להגשתו

, 481)  4(ד  מב"פ,  אסרף'  ניר  נ  257/88א  "  בש:וראו(טעם  להגשת  הערעור  

, למעשה,  טענת  המבקשים  היא.  לא  זה  המקרה  כאן).  והאסמכתות  הנזכרות  שם

כי  זו  אינה  מקימה ,  טענת  טעות  בהלכה  או  בחוק  ולגבי  טענה  מעין  זו  נקבע  לא  פעם

  לתקנות  סדר  הדין 528הנדרש  למבקשים  מכוח  הוראות  תקנה  ,  "טעם  מיוחד"

, מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י:  (וראו  (1984-ד"התשמ,  האזרחי

 ;258)  1(ד  כז"פ,  נוימן'  ד'  משה  אהרון  נ  202/72ש  "ב;  891  )לוין'  ר  ש"בעריכת  ד

 6449/97א  "ע;  1385)  2(94על  -תק,  מריו  גרלוי'  עיריית  ירושלים  נ  2541/94א  "בש

הרב  בהגשת  הבקשה ונוכח  השיהוי  ,  בנסיבות  אלו)).  לא  פורסם(עדן  '  טמשה  נ

 ".שבפני אני דוחה את הבקשה
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 : נפסק כי 1821/0099) 'חי(א "בש -ב

-בקשה  לביטול  פסק,  משפט  השלום  בחיפה-לבית,  המבקשים  הגישו  בשעתם.  א.  1"

על  סך  של ,  18.9.95נכון  ליום  ,  בורר  שקבע  כי  יתרת  חובם  לבנק  המשיב  עומדת

  ).16743/98א "ת(ח " ש516,849
דינו -דחה  את  בקשת  הביטול  בפסק)  השופט  יצחק  כהן'  כב(משפט  השלום  -בית

  ...11.1.99 מיום
כוחם  המלומד  של  המבקשים  לכלל -אין  ספק  כי  בנסיבות  העניין  נתפס  בא.  א.  3

משפט  השלום  אשר  דחה -דינו  של  בית-טעות  בכך  שסבר  שהדרך  להשיג  על  פסק

ק  קובע  כי ידי  הגשת  ערעור  בעוד  שהחו-הבורר  הינה  על-את  הבקשה  לביטול  פסק

 . עליו להגיש בקשת רשות ערעור
שהמועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  הינו  מועד  שנקבע  בחיקוק  ולצורך ?  אלא  מאי

 :ואולם.  סיפא לתקנות528הארכתו נדרש טעם מיוחד כאמור בתקנה 
צידוק  להארכת ,  כלל-בדרך,  טעות  שבחוק  שגרמה  לאיחור  אינה  משמשת'

קיבוץ '  מ  נ"חברה  לעבודות  בניה  ופיתוח  בעט  .ס.ב  748/86ש  "ב  ('(...)המועד  

 ). ' מול האות ז384 ,379) 4(ד מ"פ, יפעת
מהדורה (  סדרי  הדין  האזרחי,  ר  יואל  זוסמן"וראו  גם  בספרו  של  הנשיא  המנוח  ד(

ארגון  סוכנים  ובעלי  דלק '  מדינת  ישראל  נ  5778/94א  "בש  -ו;  892  )שביעית

 ). 879'  בעמ6פסקה , 872) 4(ד מח"פ, 'בישראל ואח
חוששני  כי  אין  לומר  על  נסיבות  העניין  שלפני  כי  יש  בהן  כדי  להצדיק  הארכת .  ב

זה  המקום  לציין  כי  המבקשים  לא  צרפו  תצהיר  לבקשתם  והעובדות .  מועד  כמבוקש

 . הרלוונטיות הן אך העובדות המפורטות לעיל
  להחלטתי  מיום 4עוד  אני  רואה  להזכיר  את  הדברים  שכתבתי  בסוף  פסקה  .  ג

 :  שם כתבתי לאמור9614/99א " במסגרת בש16.1.2000
המשפט  קמא  ובנימוקי  הערעור  שהגישו -דינו  של  בית-עיינתי  בפסק  (...)'

 . המבקשים
  מנומק  היטב  והתוצאה  שאליה השופט  כהן'  כבדינו  של  -לעניות  דעתי  פסק

 . הגיע נכונה בנסיבות העניין
  הרי  שסיכויי  ערעורם ,כשלעצמי  אני  סבור  כי  גם  לו  הורשו  המבקשים  לערער

  '.קלושים ביותר
בהקשר ".    ימים  בלבד12איחור  של  "כוח  המבקשים  טען  כי  בענייננו  מדובר  ב-בא.  ד
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 : 897' בעמ, ל"בספרו הנר זוסמן "דזה ראוי להביא מדבריו של 
אך  אפילו  היה  האיחור ,  המשפט  משקל  למידת  האיחור-מייחס  בית,  כידוע'

משקבעו  התקנות  שיש .    הארכת  המועדאין  בכך  בלבד  כדי  להצדיק,  קטן

אין  להעתר ,  והמערער  אחר  אפילו  ביום  אחד,    יום45להגיש  ערעור  תוך  

היה  למעשה ,  המשפט  היה  עושה  כן-שאילו  בית,  לבקשתו  כדבר  שבשגרה

  '(...)משנה את המועד הקבוע בחיקוק 
ועד להצדקת  הארכתו  של  המ"  טעם  מיוחד"בענייננו  אני  סבור  כי  אין  בפי  המבקשים  

 . גם לו היה מדובר באיחור בן יום אחד בלבד, שנקבע בחיקוק
 " . לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.אחרית דבר. 4

 : אגמון'  מ הרשמת'כבנפסק מפי  8335/98100א "בש -ב

המשפט  המחוזי -דינו  של  בית-בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק"

וכן ,  2-  ו1  כנגד  המשיבות  3  והמשיבה  1  המבקש  בו  נדחתה  תובענת,  7.10.98מיום  

  ...3 נגד המבקש והמשיבה 2- ו1נדחתה התובענה שכנגד שהגישו המשיבות 
האם  יש  למנות  את  מניין  הימים  להגשת ,  השאלה  הראשונה  הטעונה  הכרעה  הינה

או  מיום ,  כטענת  המשיבות,  המשפט  המחוזי-הדין  בבית-הערעור  מיום  מתן  פסק

 . כטענת המבקשים, המשפט בבקשה לתיקון טעות סופר-מתן החלטת בית
 . סבורה אני כי הדין בעניין זה עם המשיבות

עליו  סומכים ,  1984-ד"  התשמ,)נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי)  ג(81סעיף  

 : קובע כי, המבקשים את טענתם
לעניין ,  יראו)  א(קטן  -הדין  או  החלטה  אחרת  כאמור  בסעיף-תוקנו  פסק'

  '.הדין או ההחלטה האחרת-ד החלטת התיקון כמועד מתן פסקאת מוע, ערעור
חל  רק ,  המשנה  את  המועד  להגשת  הערעור,  ל"הנ)  ג(81ההלכה  היא  כי  סעיף  

שאז  יראו  את  מועד  החלטת ,  הדין  או  ההחלטה  האחרת-במקום  בו  תוקנו  פסק

אם  נדחתה ,  לעומת  זאת.  הדין  או  ההחלטה  האחרת-התיקון  כמועד  מתן  פסק

א "ע(הדין  -מניין  הימים  להגשת  הערעור  חל  מיום  מתן  פסק,  ןהבקשה  לתיקו

לוי  מסעוד   282/90א  "בש;  286)  1(ד  מח"פ,  מדינת  ישראל'  האני  נ-חסן  אבו  332/93

 ). 212) 4(ד מד"פ, לוי שולה' נ
המשפט  המחוזי  את  בקשת  התיקון -  דחה  בית23.11.98בהחלטתו  מיום  ,  בענייננו

כול  לתקן  את  המבוקש  על  דרך  תיקון  טעות בקובעו  כי  אינו  י,  1שהגיש  המבקש  

ואין  בהחלטתו  משום ,  דינו-המשפט  חזר  בהחלטתו  על  האמור  בפסק-בית.  סופר

                                                           
 .316) 1(2000על -תק, עמיעד סינון והשקיה' נ' משה רשבסקי ואח 8335/98א "בש  100
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 . הדין-תיקון של פסק
הדין -החל  ביום  בו  הומצא  פסק,  הדין-מניין  הימים  להגשת  ערעור  על  פסק,  לפיכך

ור  עד  ליום כן  היה  על  המבקשים  להגיש  ערע-ועל,  13.10.98דהיינו  ביום  ,  למבקשים

המבקשים  הגישו  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  רק  כעבור ,  כאמור.  29.11.98

 . חודש ימים
מנת -המועד  להגשת  ערעור  קבוע  בחיקוק  וככזה  נדרשים  טעמים  מיוחדים  על

 ). 1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי528תקנה (להאריכו 
ש  בו  כדי  להצדיק  את  הארכת במקרה  דנן  לא  הצביעו  המבקשים  על  טעם  מיוחד  שי

 . המועד להגשת הערעור
כדי  להוות  טעם ,  כפי  שמוצגת  בבקשת  המבקשים,  אין  בהשתלשלות  האירועים

 . מיוחד להארכת המועד
המשפט  פעם -הם  פנו  לבית,  לטענתם.  13.10.98הדין  הומצא  למבקשים  ביום  -פסק

הוא  היום  האחרון ,  3.11.98אחת  לשם  איתור  התיק  ומעבר  לכך  לא  עשו  דבר  עד  ליום  

בשעה  שהמועד  להגשת  הערעור  כבר ,  גם  לאחר  מכן.  להגשת  הבקשה  לתיקון  הטעות

  כי  טרם  ניתנה 22.11.98-27.11.98ולאחר  שהתברר  להם  בשבוע  שבין  ,  עמד  לחלוף

 . 8.12.98לא ביררו מה עלה בגורל בקשתם עד ליום , החלטה בבקשה
המשפט  המחוזי  בבקשה -יתאף  לאחר  שקיבלו  המבקשים  את  החלטת  ב,  זאת  ועוד

משפט  זה  בבקשה  להארכת -לא  מיהרו  ופנו  לבית,  8.12.98לתיקון  הטעות  ביום  

 . אלא השתהו במשך שלושה שבועות עד להגשת הבקשה, המועד
יש  בהם ,  המשפט-שגם  אם  הייתי  סבורה  כי  הקשיים  באיתור  תיק  בית,  מכאן

כי ,  שכן  הלכה  היא,  יםהרי  שלא  היה  בכך  כדי  לסייע  למבקש,  להצדיק  הארכת  המועד

טעם  מיוחד  שהיה  קיים  יכול  שיפוג  אם  לא  הזדרז  המבקש  ולא  ביקש  הארכת  מועד 

סדרי  הדין ,  זוסמן'  י(תוך  זמן  סביר  לאחר  שהוסרה  הסיבה  שמנעה  אותו  מלפעול  

 ). 891 )לוין' ר ש"בעריכת ד, מהדורה שביעית( האזרחי
  הצליח  לאתר  את  התיק בהן  המבקש  לא,  בנסיבות  דומות  לעניינינו,  כך  למשל

ולאחר  שהתגלה  התיק  השתהה  במשך  שלושה  שבועות  עד ,  בערכאה  הראשונה

 . נדחתה בקשתו להארכת המועד, להגשת הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור
 :  באותו ענייןהרשם ברטוב' כבוכך קבע 

ולא ,  13.5.75אינני  מבין  מה  טעם  היה  להשהות  הגשת  בקשה  זו  עד  ליום  '

ובזאת  להוכיח  שאכן ,  ות  לקראת  תום  המועד  להגשת  הערעורלהגישה  לפח

ולהראות  זריזות  מספקת  שעשויה ,  קיימת  דאגה  לגורלו  של  הערעור  אם  יוגש

היועץ   127/75ש  "ב  ('.אם  אכן  יימצא'  טעם  המיוחד'לפגום  פגם  כלשהו  ב
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 ). 617) 2(ד כט"פ, שפירא' משפטי לממשלה נ
בקשתם  כל  הסבר  לעיכוב  שחל  בהגשת המבקשים  לא  העלו  ב.  הוא  הדין  בעניינינו

 . המשפט בבקשה לתיקון טעות-מיום שהגיעה לידיהם החלטת בית, הבקשה
אשר ,  לב  של  המבקשים-אף  אם  אניח  כי  הגשת  הבקשה  באיחור  נבעה  מטעות  בתום

סברו  כי  מניין  הימים  להגשת  ערעור  החל  במועד  מתן  ההחלטה  בבקשה  לתיקון 

ות  שבדין  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת הרי  שהלכה  היא  כי  טע,  טעות  סופר

 ). 891 )לוין' ר ש"בעריכת ד, מהדורה שביעית( סדרי הין האזרחי, זוסמן' י(מועד 
מסקנתי  היא  כי  המבקשים  לא  הציגו  טעם  מיוחד  להארכת  המועד ,  כן-על-אשר

 . להגשת ערעור
ם כי  יש  לראות  בהסכמתם  של  המשיבים  לחריגה  מהמועדי,  באשר  לטענת  המבקשים

גם  את  הסכמתם  להארכת  מועד ,  הקבועים  בחוק  בדיון  בבקשה  לתיקון  טעות  סופר

המבקשים  סומכים  את  טענתם  על .  הרי  שטענה  זו  דינה  להידחות,  להגשת  ערעור

. 147)  1(89על  -תק,  אגבר'  ניק  נ'מירוצ  21/89א  "  בש-בהרשם  צור  דינו  של  -פסק

נה  באשר  לסמכותו  של דין  זה  נקבע  כי  כאשר  הצדדים  לא  עוררו  טע-אלא  שבפסק

הסכימו  בכך  מכללא  להארכת ,  המשפט  לתקן  החלטתו  לאחר  חלוף  המועד-בית

המשפט  היה -וכי  הם  מנועים  להעלות  טענה  שבית,  המועד  למתן  החלטת  התיקון

הדין  כי  הסכמה -אך  לא  נאמר  בפסק.  נטול  סמכות  להחליט  בבקשה  באותה  עת

וודאי ,  ועד  להגשת  ערעורלתיקון  הטעות  באיחור  כמוה  כמתן  הסכמה  להארכת  מ

 ".הבקשה נדחית, לאור האמור לעיל .שטענה זו אינה מתקבלת על הדעת

בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשה  לרשות  ערעור  על  אישור נענתה    7839/01101א  "בש  -ב

 : שחם'  ע הרשם'כבנפסק מפי . "תובענה ייצוגית"תביעה כ

, לכתחילה.  ני  בעל  אופי  מקדמייש  להתייחס  לעניין  דיו,  בטרם  אדרש  לגוף  העניין.  2"

אשר  בקשה ,  1לאחר  הגשת  תגובת  המשיבה  .  הבקשה  שבפני  לא  נתמכה  בתצהיר

, ביקשה  המבקשת  להגיש  תצהיר  מטעמה,  את  דחיית  הבקשה  מחמת  טעם  זה  בלבד

איני  רואה  כל .  והסבירה  את  העדרו  של  תצהיר  בדחיפות  הגשתה  של  בקשת  הארכה

ואין ,  י  המבקשת  לא  התחמקה  מהגשת  תצהירכ,  ברי.  סיבה  שלא  להעתר  לבקשה  זו

איני  סבור  כי  במצב  זה  יש  לחרוץ  את  גורל  הבקשה  שבפני  על  יסוד .  טוען  אחרת

אשר  היה  עשוי  לנבוע  מבהילות  הגשתה  של  בקשת ,  משגה  דיוני  של  המבקשת

, שבקשת  הארכה  תוכרע  על  יסוד  כל  העובדות  הצריכות  לעניין,  מן  הראוי.  הארכה

כי  עיקר  העובדות ,  במאמר  מוסגר  אוסיף.  רטות  בתצהירובהן  העובדות  המפו

                                                           
 .801) 3(2001על -תק, 'אלון גולן ואח' עיריית תל אביב יפו נ 7839/01א "בש  101
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דין -באשר  הן  מבוססות  על  כתבי  בי,  הנדרשות  להכרעתי  אינן  טעונות  תצהיר  כלל

, החלטתי  להעתר  לבקשת  המבקשת  ולאפשר  את  הגשת  התצהיר,  מכל  מקום.  שבפני

 . ולו באיחור
  מניין ראשית  יש  לקבוע  האם  בקשת  הארכה  הוגשה  בתוך.  לגופם  של  דברים.  3

 31.8.01  עד  ליום  16.7.01התקופה  שמיום  .  הימים  להגשת  בקשת  הרשות  לערער

, )פגרות(המשפט  וההוצאה  לפועל  -לתקנות  בתי)  2(1תקנה  (היתה  תקופת  פגרה  

-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי529נוכח  האמור  בתקנה  ).  1983-ג"התשמ

משפט  קמא -טת  ביתמירוץ  המועדים  להגשת  בקשת  הרשות  לערער  על  החל,  1984

המדובר  ביום ,  ככזה.  יום  שבת,  אמנם,  יום  זה  היה.  1.9.01החל  ביום  )  27.8.01מיום  (

, ברם.  1948-ח"התש,  לפקודת  סדרי  השלטון  והמשפט)  א(א18ראו  סעיף  (מנוחה  

אין  בעובדה  זו  כדי  לעצור  את  תחילתו  של  מירוץ  המועדים  להגשת  בקשת  הרשות 

קובע  מפורשות  כי  במניין  ימי ,  1981-א"  התשמ,  לחוק  הפרשנות10סעיף  .  לערער

זולת  אם  הם  הימים ,  פי  חקוק-פגרה  או  שבתון  שעל,  תקופה  יבואו  גם  ימי  מנוחה

עולה  כי  ימי  שבתון  שהם  הימים  הראשונים  בתקופה ,  מכאן.  האחרונים  שבתקופה

 . 1.9.01, והדברים נכונים גם ביחס ליום שבת, באים במניין הימים להגשת ההליך
, 30.9.01כי  המועד  האחרון  להגשת  בקשת  הרשות  לערער  חל  ביום  ,  איפוא,  יוצא

השנה  נקבע  כי ,  אשר  לתקופה  שבאה  אחרי  כן.  כוח  המבקשת-ולא  כפי  שסברה  באת

ועד  יום )  1.10.01(ד  בתשרי  "בין  התאריכים  י,  חלה  פגרה  גם  בתקופת  חג  הסוכות

, )תיקון)  (פגרות(ועל  המשפט  וההוצאה  לפ-ראו  תקנות  בתי).  (8.10.01(א  בתשרי  "כ

כי ,  יוצא).  1012בעמוד  ,  א"באב  התשס'  ל,  6121קובץ  התקנות  ,  2001-א"התשס

כוח  המבקשת  כי  היה  עליה  להגיש  את -הוא  היום  בו  סברה  באת,  1.10.01ביום  

מכל .  לעניין  זה  לא  נפלה  טעות  אצל  המבקשת.  היתה  פגרה,  בקשת  הרשות  לערער

מתצהירה  של .  10.10.01שת  הארכה  כבר  ביום  ניתן  והיה  מקום  להגיש  את  בק,  מקום

כי  הדבר  לא  נעשה  בשל  ניסיון  לקבל  את  הסכמת  בעל ,  כוח  המבקשת  עולה-באת

ניתן  היה ,  ככל  שטרם  ניתנה  תגובה  מאת  המשיב  לבקשה,  ברם.  הדין  שכנגד  לבקשה

הבקשה  שבפני ,  בין  כך  ובין  כך.  ולהגיש  את  הבקשה  במועד,  לציין  זאת  במסגרתה

 . שנגרם במישרין בשל המבקשת, ומשקפת איחור של יומיים, 11.10.01הוגשה ביום 
יוצא  כי  חל  איחור  בניסיון  להגיש  את  בקשת  הרשות  לערער  גם ,  במצב  דברים  זה.  4

המועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער .  ולמעשה  אין  על  כך  מחלוקת,  10.10.01ביום  

טעם "הוכחתו  של  כן  טעונה  הבקשה  שבפני  למתן  הארכת  מועד  -ועל,  נקבע  בחיקוק

 ).  לתקנות סדר הדין האזרחי528תקנה " (מיוחד
כוח  המבקשת  משום  טעם  מיוחד -כי  אין  בטעותה  של  באת,  כוח  המשיב-טוען  בא.  5
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, דין  אשר  גרמה  לאיחור  אינה  מהווה-כי  טעות  בחוק  של  עורך,  נכון  הוא.  כאמור

ר "בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(    סדרי  הדין  האזרחי,זוסמן(טעם  מיוחד  ,  כלל-בדרך

טעות  בחישוב 'כי  ,  באופן  דומה  נפסק  לא  פעם).  891)  1995,    ירושלים,לוין'  ש

, )או  בקשת  רשות  לערער(המביאה  לאיחור  בהגשת  ערעור  ,  ולו  של  יום  אחד,  הימים

עזבון  המנוח '  שלמון  נ  486/99א  "בש  ('אינה  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  המועד

ד " פ,אבו עטא' בשארה  נ  587/86ש  "ב;  120ן  נו  דינים  עליו  ,מ"נאסאן  רובין  יעקב  בע

אשר  הביאו ,  בו  נפלו  שתי  טעויות  לפחות,  הדברים  מתעצמים  במקרה  זו).  9)  4(מ

 . של יומיים) אף בלא להתחשב בימי פגרת הסוכות(לאיחור מצטבר 
שקלתי  האם  חרף  הלכה  כללית  זו  אין  מקום  לומר  כי  הטעות  במקרה  זה  עולה  כדי 

ח  הפסיקה  אשר  הכירה  בטעויות  מסויימות  בדין  כטעויות נוכ,  "טעם  מיוחד"

) 4(ד  נד"פ,  מדינת  ישראל'  חורי  נ  6292/00פ  "בש,  למשל,  ראו(המצדיקות  מתן  ארכה  

 . נמנעת באופן סביר-הטעות בה מדובר אינה טעות בלתי, ברם). 523
אף  אין .  מדובר  בטעות  המתייחסת  להסדר  כללי  הקבוע  בדין  לעניין  מניין  הימים

אשר  יכולה ,  אין  מדובר  בטעות  בדין,  במצב  זה.  מוכר-בר  בהסדר  חדש  או  בלתימדו

 . לצורך הארכת מועד" טעם מיוחד"להוות 
נוכח  העובדות  שתוארו  להלן  בהודעה  שהגישה  המבקשת .  בכך  לא  מסתיים  הדיון.  6

  לפני  חלוף  המועד  להגשת –  26.9.01יפו  ביום  -אביב-המשפט  המחוזי  בתל-לבית

 :  הודיעה המבקשת כך–רער בקשת הרשות לע
מתכבדת  להודיע  בזה  כי .)  ...  ש.  ע–המבקשת  (יפו  -אביב-עיריית  תל'

המשפט  העליון  בקשת  רשות  לערער  על  ההחלטה -בכוונתה  להגיש  לבית

  והמאשרת  שניתן  לתבוע 27.8.01משפט  נכבד  זה  בתאריך  -שיצאה  מלפני  בית

תרת  המשיבה כן  עו-על-אשר.  את  המשיבה  על  דרך  של  תובענה  ייצוגית

להאריך  את  המועד  להגשת  כתב  הגנתה  בתיק  העיקרי  ולדחות  את  הדיון 

הודעה  זו  מוגשת .  בתובענה  עד  לאחר  החלטתה  של  ערכאת  הערעור

ועל  דעתה .)  ש.  ע–  בהליך  שבפני  1המשיב  (בהסכמתם  האדיבה  של  המבקש  

  '.).ש. ע–המשיבה הפורמלית בהליך שבפני  (1כוח המשיבה -של בא
לפני  חלוף  המועד  האחרון ,  כי  המבקשת  גילתה  את  דעתה  בבירור,  מלמדתהודעה  זו  

המשפט -לבית,  כי  בכוונתה  להגיש  בקשה  כזו,  להגשת  בקשת  הרשות  לערער

כוונה  זו  לא  רק .  משפט  קמא  בבקשה  לסעד  בקשר  לכך-ואף  פנתה  לבית,  העליון

לבקשת   אלא  גם  עמדה  ביסוד  הסכמתם,  הובאה  לידיעת  המשיבים  בהליך  שבפני

משפט  קמא  לדחיית  מועדי  הדיון  והגשת  כתב  ההגנה  בתובענה -המבקשת  בבית

 . העיקרית
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בנסיבות  דומות  מאוד .  אני  סבור  כי  ניתן  להעתר  לבקשה  שבפני,  במצב  דברים  זה.  7

א "  ע-ב.  למקרה  שבפני  הוכר  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  להגשת  ערעור

.   המבקשת  שם  בהגשת  הערעור  איחרה603)  2(95על  -  תק,ננס'  פלורו  נ  3763/95

נאמר ,  המשפט  המחוזי-בבקשה  לעיכוב  ביצוע  שהגישה  אותה  מבקשת  לבית,  ברם

-כי  עיכוב  הביצוע  מתבקש  עד  ההכרעה  בערעור  או  עד  למתן  החלטה  של  בית

המשפט  העליון  נתקבלה  במצב  זה -בבית.  המשפט  העליון  בבקשה  לעיכוב  ביצוע

  :כי, ציין) גבאי-אפעל' מת אהרש' כב(המשפט -בית. בקשה להארכת מועד
-מייד  לאחר  מתן  פסק,  למשיבה  על  אתר,  איפוא,  הכוונה  לערער  היתה  ידועה'

כי ,  בבקשה  לעיכוב  ביצוע  היה  מעין  גילוי  דעת  מוקדם  של  המבקשת.  הדין

דינה  של  הערכאה  הראשונה  וכי  בדעתה -המדינה  אינה  משלימה  עם  פסק

שלא  להיות ,  אינטרס  של  המשיבהכי  ה,  בנסיבות  אלה  ניתן  לומר.  לערער  עליו

' ריחפה  בחלל'הכוונה  לערער  .  לא  החל  להתגבש,  מוטרדת  יותר  בהליכים

  סוף 28.4.95הדין  מיום  -ומנעה  מן  המשיבה  את  האפשרות  לראות  בפסק

בתוספת ,  בחינת  האיחור  בהגשת  הודעת  הערעור  באספקלריה  זו.  פסוק

  '.לידי קבלת הבקשההביאה , העובדה כי המדובר באיחור של יום אחד בלבד
גם  בעניין  זה  נמסר  למשיבה .  דברים  אלה  נכונים  באותה  מידה  גם  לעניין  שבפני

, האיחור  הוא  קל,  גם  בעניין  שבפני.  מבעוד  מועד  על  כוונת  המבקשת  להגיש  ערעור

להפעלת  קו  חשיבה  דומה  במקרה  של  איחור  של ,  וראו(הגם  שהוא  עומד  על  יומיים  

, במצב  האמור).  804  דינים  עליון  מ  ,טסה'  ווהבה  נ  3553/95א  "  בש-ב,  ימים  אחדים

ניתן ,  חרף  חלוף  הזמן  להגשת  בקשת  הרשות  לערער  בעת  הגשת  בקשת  הארכה

לומר  כי  האינטרס  של  המשיבה  שלא  להיות  מוטרדת  מפני  הגשת  בקשת  הרשות 

 ). בעניין ווהבה להחלטה האמורה 6ראו פסקה (לערער טרם התגבש 
טרס  המשיבה  במקרה  שבפני  הינו  חלש  במידה  נכרת מלכתחילה  אינ,  זאת  ועוד

-באותה  פרשה  היה  מדובר  בהגשת  ערעור  על  פסק:  בפרשת  ווהבהמאינטרס  המשיב  

בה  מדובר  במצב  כזה  לאחר  חלוף  המועד  להגשת  ערעור  נגעה "  חסינות"ה.  דין  סופי

במקרה  שבפני ,  לעומת  זאת.  הדין-לעצם  נקיטתם  של  הליכי  ערעור  נגד  פסק

, ואשר  היתה  יכולה  להיות  נתונה  לערעור,  דין-טה  שאינה  פסקהמדובר  בהחל

אף  אם  היתה  נדחית ,  הדין  סופי  בתובענה  העיקרית-במסגרת  ערעור  על  פסק

אין ,  איפוא,  לעניין  זה).    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי411ראו  תקנה  (הבקשה  שבפני  

לגבי "  חסינות"כי  אם  אך  ב,  לגבי  עצם  האפשרות  להגיש  ערעור"  חסינות"מדובר  ב

, מעין  זו  היא  חלשה  יותר"  חסינות",  מטבע  הדברים.  עיתוי  הגשתו  של  ערעור  כזה

" טעמים  מיוחדים"הגם  שגם  על  הבקשה  שבפני  חלה  המסגרת  של  ,  ובמידה  ממשית
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 .  לתקנות סדר הדין האזרחי528הקבועה בתקנה 
ניתן  לייחס  משקל  גם  לחשיבותו  של  העניין  העולה  בבקשת ,  כי  במצב  זה,  אוסיף

טעם ",  בבידודה,  כי  חשיבות  העניין  העומד  לדיון  אינה  מהווה,  נכון.  שות  לערערהר

מוסף  המכרז  של  המדינה '  מוזס  נ  8024/98א  "בש,  למשל,  ראו(למתן  ארכה  "  מיוחד

בהצטרף  לנימוקים  אחרים  ניתן  משקל  הולם  גם ,  ברם).  1019)  3(99על  -תק,  מ"בע

ער  שצורפה  לבקשת  הארכה עיון  בבקשת  הרשות  לער.  להיבט  זה  של  ההתדיינות

ובמרכזן  שאלות ,  כי  זו  אמנם  מעלה  לכאורה  שאלות  חשובות  להכרעה,  שבפני  מגלה

  לתקנות  סדר  הדין 29הנוגעות  לתנאים  להכרה  בתובענה  ייצוגית  לפי  תקנה  

 . מתחזקים הטעמים למתן הארכת מועד, במצב זה. האזרחי
  שבתקופה  הרלוונטית בטענתה,  כנימוק  התומך  בעמדת  המבקשת,  כן  ניתן  להתחשב

להצדיק ,  כמובן,  בכך  אין.  בשל  החגים,  מספר  ימי  העבודה  בפועל  היה  מועט  יחסית

אך  יש  בכך  די  להסביר  מדוע  ניסיונה  של  המבקשת ,  את  האיחור  בנקיטת  ההליך

-כי  היא  רשאית  לפני  לבית)  בטעות(לנקוט  בהליך  היה  במועד  האחרון  שבו  סברה  

ניתן  לקבוע  כי  נעשה  מאמץ  כן  לעמוד ,  נייןולמהות  הע,  לב  לכך-בשים.  המשפט

 . ידי המבקשת-במסגרת המועדים כפי שזו נתפסה על
כי  המדובר  בהחלטה  אשר  מעצם  טיבה  ממקמת  את  ההליך  על  פרשת ,  עוד  אוסיף

ככלל  עשוי  להיות  טעם  טוב  לברר  את  שאלת ,  מבחינה  עניינית.  דרכים  קריטית

. בטרם  התבררה  התביעה  לגופהצידקתה  של  ההכרה  בתובענה  כתובענה  ייצוגית  

כמו  בקשות  למתן  סעד  זמני  או  בקשות  שעניינן ,  בדומה  להליכי  ביניים  אחרים

מדובר  בהחלטה  אשר  יכולה  להיות  לה  השלכה ,  סמכות  עניינית  או  בינלאומית

בירור  סופי  של  בקשות  ביניים  אלה  לפני  תום  ההליך  עשוי .  ממשית  על  ההליך

ר  בדיעבד  עלולה  להימצא  חסרת  בסיס  בדין לחסוך  לא  פעם  התדיינות  שלמה  אש

) 1997,  ירושלים(המשפט  הרגילים  -ראו  דין  וחשבון  של  הוועדה  לבדיקת  מבנה  בתי(

מבנה )  (28'  תיקון  מס  נוסח  משולב(המשפט  -ראו  גם  הצעת  חוק  בתי;  109בעמוד  

, 2914,  31.7.00  הצעות  חוק  2000-ס"התש,  )משפט  ותיקונים  שונים-מערכת  בתי

הסכמת ,  אכן).  להצעה)  3)(ג(15ראו  במיוחד  סעיף  .    להצעה15ר  לסעיף  בדברי  ההסב

כי  אף  הם  הסכימו ,  משפט  קמא  מעידה  בהם-המשיבים  לבקשת  המבקשת  לבית

, בבידודו,  גם  טעם  זה  לא  היה  יכול  לבסס.  שזהו  מצב  הדברים  גם  בהליך  שבפני

זה  את ומחזק  במקרה  ,  הוא  מצטרף  לטעמים  שמניתי  לעיל,  ברם.  בקשה  למתן  ארכה

 . הטעם המיוחד למתן ארכה כאמור
 התוצאה 

מספר  עותקים  של ,    ימים7בתוך  ,  המבקשת  תגיש.  הבקשה  להארכת  מועד  מתקבלת
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 . בקשת רשות לערער כנדרש בתקנות
עצם  הצורך  בבקשה  נבע  ממחדל ,  ברם.  הבקשה  נתקבלה,  אמנם.  אשר  להוצאות

  של  הבקשה  אינם עיקר  הטעמים  לקבלתה,  זאת  ועוד.  מוכחש  של  המבקשת-בלתי

לא  ראיתי  מקום  לעשות  צו ,  בנסיבות  אלה.  ידי  המבקשת-הטעמים  שנטענו  על

 " .להוצאות

 שהייה במאסר כטעם מיוחד .י
כך .  שהיה  במאסר  תתקבל  בנסיבות  מתאימות  כטעם  מיוחד  לקבלת  אורכה  להגשת  ערעור

 : דורנר'  השופטת ד'כב מפי 10485/02102א " רע-נפסק ב

תנה  החלטת  פקיד  השומה  בהשגה  שהגיש  המבקש  בעניין   ני14.4.02בתאריך  "

אשר  חוייבו  במס ,  ידי  המבקש  מהחברה  שבניהולו-משיכות  פרטיות  שנעשו  על

 . הכנסה
-המשפט  המחוזי  בתל-  הגיש  המבקש  ערעור  על  ההחלטה  לבית17.6.02בתאריך  

 . בצירוף בקשה להארכת מועד להגשת הערעור, יפו-אביב 
-הודיע  המבקש  לבית,  6.10.02שנערך  בתאריך  ,  בדיון  בבקשה  להארכת  מועד

דינו  לא  ימשיך  לייצגו  ובשל  כך  ביקש  לדחות  את  הדיון  לישיבה -כי  עורך,  המשפט

כי  כל  מניעה ,  אולם  קבעה,    נעתרה  לבקשהתום-השופטת  ברכה  אופיר.  אחרת

תסגור  את  הנושא  במובן ,  שתעלה  בעניין  קיומה  של  הישיבה  החדשה  מצד  המבקש

אז -או.  29.10.02מועד  הדיון  החדש  נקבע  ליום  .  רכת  מועד  תידחהזה  שהבקשה  להא

כי  החל ,  המשפט  המחוזי  בקשה  להקדמת  מועד  הדיון  בטענה-הגיש  המבקש  לבית

המשפט -בית.  ישהה  המבקש  במאסר  לריצוי  עונש  שהוטל  עליו,  14.10.02מיום  

מת בכפוף  להסכ,  13.10.02כי  ניתן  להקדים  את  מועד  הדיון  ליום  ,  המחוזי  קבע

ביום ,  אם  כן,  לישיבה  שהתקיימה.  אלא  שהמשיב  התנגד  להקדמת  הדיון,  המשיב

, שכאמור  הופטר  מייצוג,  דינו-במקומו  הופיע  עורך.    לא  הופיע  המבקש29.10.02

המשפט  לדחות  את  הדיון -הוא  ביקש  מבית.  והודיע  על  חזרתו  לייצג  את  המבקש

המשפט  המחוזי -יתב.  הסוהר  כאמור-פעם  נוספת  בשל  כניסתו  של  המבקש  לבית

דחה  את  הבקשה  לדחות  שוב  את  מועד  הדיון  ובהתאם  להחלטתו  האמורה  דחה  את 

 . הבקשה להארכת המועד להגשת הערעור
-שבגידרה  חוזר  המבקש  על  טענותיו  בפני  בית,  מכאן  בקשת  רשות  הערעור  שבפני

המשפט  כי  במועד -כי  הודיע  לבית,  עיקר  טענת  המבקש  הוא.  המשפט  המחוזי

                                                           
 .2532) 2(2003על -תק, פקיד שומה' אברמוב נ) אמיל(עמנואל  10485/02א "רע  102
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, המשפט  הינה  בבחינת  ענישת  המבקש-הה  במאסר  ולכן  החלטת  ביתשנקבע  יש

המשפט -המשיב  תומך  יתדותיו  בהחלטת  בית,  מנגד.  אשר  תגרום  לו  לנזק  כבד

-החלטתי  לדון  בבקשה  כאילו  ניתנה  רשות  ערעור  וכאילו  הוגש  ערעור  על.  המחוזי

 .  בדין יסודו–הערעור שבפני . פי הרשות שניתנה
-  לתקנות  בית9גם  על  ערעורי  מס  הכנסה  מכוח  תקנה    לתקנות  החלה  528תקנה  

 :  קובעת1978-ט"התשל, )ערעורים בענייני מס הכנסה(משפט 
משפט  או  הרשם  לעשיית  דבר  שבסדר  הדין  או -מועד  או  זמן  שקבע  בית'

, ובאין  הוראה  אחרת  בתקנות  אלה,  דעתו-לפי  שיקול,  רשאי  הוא,  שבנוהג

נקבע ;    או  הזמן  שנקבע  מלכתחילהאף  שנסתיים  המועד,  להאריכו  מזמן  לזמן

  '.רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו, המועד או הזמן בחיקוק
, המשפט  המחוזי-כוחו  בבית-כפי  שהסביר  בא,  העדר  התייצבותו  של  המבקש  לדיון

. הטיפול  בענייניו  קשה  עליו  יותר  מלאדם  חופשי,  מטבע  הדברים.  נובע  מהיותו  אסיר

המצדיק  הארכת "  טעם  מיוחד"  של  המבקש  כאסיר  מהווים  קשייו,  בנסיבות  אלה

 . מועד להגשת הערעור
המשפט  המחוזי -מבטלת  את  החלטת  בית,  את  הערעור,  איפוא,  אני  מקבלת

 ".המשפט המחוזי-ומאריכה את המועד להגשת ערעור על החלטת המשיב לבית

הרשמת  מאק '  כבבקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  החלטות    נדונה  1629/00103א  "בש

כי  עבר  לאחרונה ,    טוען  המבקש.  לפיהן  נדחתה  בקשת  המבקש  לפטור  מאגרהקלמנוביץ

מאסרו  האחרון  הסתיים  ביום (תשלום  מזונות  -הוא  נאסר  פעמים  עקב  אי:  תקופה  קשה

המשפט  לדקדק -כי  אל  לו  לבית,  עוד  הוא  טוען).  26.9.00  -מאסרו  הקודם  הסתיים  ב,  2.1.00

כי ,  מה  גם  ששיקולי  הצדק  מחייבים.  חולני  והדיוט,  תו  דל  אמצעיםבהיו,  עמו  יתר  על  המידה

 : נפסק כי. יינתן לו להעלות את טענותיו

 400המועד  להגשת  ערעור  על  החלטת  רשם  קבוע  בתקנה  .  דין  הבקשה  להידחות.  3"

טעונה ,  ומשום  כך,  ")התקנות:  "להלן  (1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

 . המבקש לא הציג טעם כאמור).  לתקנות528תקנה : וראו" (טעם מיוחד"הארכתו 
לא  הובאו  מסמכים ,  ההחלטה  נשוא  הבקשה  הומצאה  לידיו  לאחר  ששוחרר  ממאסר

יכולתו  לנקוט  את  ההליכים  הנדרשים  לשם  הגשת -כלשהם  בדבר  מחלתו  ובדבר  אי

-ת  מאקמהרש'  כבהבקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  החלטת    .ערעור

 " .ת איפוא נדחיקלמנוביץ

                                                           
 .136) 2(2000על -תק, הרפז מרים' אחינועם חגי נ 1629/00א "בש  103
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 ומתן-ניהול משא .יא
ומתן  המתנהל  בין  הצדדים  בתוך  המועד  הקבוע  להגשת  ערעור  אינו -כלל  הוא  כי  משא

כי  בעל  דין  חייב ,  כפועל  יוצא  מעיקרון  זה  נקבע  גם.  104מהווה  נימוק  המצדיק  הארכת  המועד

 105.פי  שיקוליו  הוא  ולא  לסמוך  על  עמדותיו  או  מהלכיו  של  הצד  שכנגד-לכלכל  צעדיו  על

אולם  חריג  לכלל  זה  נקבע  באותם  מקרים  בהם  עמדת  בעל  דין  הושפעה  מעמדתו  של  הצד 

שכנגד  או  ממצג  שיצר  כלפיו  או  מהסכם  שהושג  או  עמד  להיות  מושג  ואלה  השפיעו  על 

 106.וגרמו לו לאחר את המועד, מהלכיו של אותו בעל דין

דין  שניתן -על  פסק,  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  נדונה  4479/04107)  ם-י(א  "בש  -ב

   השופט  יוסף  שפירא'כב  נפסק  מפי  .בו  חוייב  המבקש  לסלק  ידו  מנכס,  משפט  השלום-בבית

 : כי

 דיון "
 2002דין  שניתן  עוד  ביוני  -בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לגבי  פסק.  5

, הדין-לאור  הזמן  הרב  שעבר  ממועד  מתן  פסק.  משפט  השלום  בירושלים-בבית

התלבטתי  אם  יש ,  מדובר  במקרקעין  שעליהם  המשיב  מתגוררולאור  העובדה  ש

מקום  להחזיר  הגלגל  אחורנית  לנקודת  המוצא  שהיא  התביעה  בסדר  דין  מקוצר 

 .שהוגשה בעתו, לפינוי המבקש
המשפט -  מסמיכה  את  בית1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  

  ...ואת הרשם להאריך מועדים
גם ,  המשפט  או  הרשם  רשאים  להאריך  מועד  בדיעבד-יתב,  פי  הסייג  שבתקנה-על

סייג  זה  חולש  על  שני ".  אין  הוראה  אחרת  בתקנות  אלה"רק  ב,  לאחר  שהמועד  עבר

 . חלקי התקנה
 :  מצייןסדר דין אזרחיבספרו , זוסמן' המלומד י

כל  מועד  שנקבע ,  פי  הרישא  של  התקנה-על:  התקנה  מחולקת  לשני  חלקים'

המשפט  או  הרשם  להאריך  את -רשאים  בית,  הרשםהמשפט  או  -ידי  בית-על

כאשר  הרעיון  הבסיסי  הוא  שהפה  שאסר  הוא  הפה ,  דעתם-המועד  לפי  שיקול

  '.המשפט-דעתו של בית-פי שיקול-הארכת הזמן היא על. שהתיר

                                                           
 .11, 9) 4(ד מ "פ, אבו עטה' בשארה נ 587/86ש "ב  104
  .330 ,325 )ב(ד מ"פ, עצמון' מדינת ישראל נ 1216/85ש "ב  105
טרנסוורלד   170/86ש  "ב;  353)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86ש  "ב;  ל"  הנ1216/85ש  "ב  106

 ).לא פורסם( חצב' ברנס נ 112/86ש "ב; )לא פורסם( עמינח' מטרט קומפני נ
 .8053) 1(2004מח -תק, 'רושלים ואחר י"אגודת ספורט בית' מורד אפרים נ 4479/04) ם-י(א "בש  107
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, המשפט  או  הרשם  להאריכו-מוגבל  בית,  לגבי  מועד  שנקבע  בחיקוק,  פי  הסיפא-על

טעם  מיוחד .  שהניעום  להיעתר  לבקשה,  "חדיםטעמים  מיו"אלא  אם  הראה  המבקש  

  נפסק  כי  החלטה  המאריכה  מועד  בלא 2/61פ  "ה  -ב.  לצידוק  האיחור  חייב  להרשם

 ) 833, שם. (לפרש טעם מיוחד לכך דינה להתבטל
' הרשמת  השופטת  א'  כבדינה  של  -בפסק.  לעניינו  של  הטעם  המיוחד  פסיקה  עניפה

ד "  פ,רחל  מיכקשווילי'  ומית  לתכנון  נהוועדה  המק  6402/96א  "  בש-  באפעל  גבאי

 ": טעם מיוחד"דין והחלטות לגבי -המשפט לאסופה של פסקי-מפנה בית, 209) 3(נ
המשפט  נוטים  להענות  לבקשות  להארכת  מועד  מקום  שנדרשת  הוכחתו  של -בתי

כאשר  האחור  נגרם  בעטיין  של  נסיבות  חיצוניות  שאינן  בשליטת  בעל ,  "טעם  מיוחד"

נקבע  כי ,  כוחו-שר  טעמי  האיחור  נעוצים  בבעל  הדין  עצמו  או  בבאואולם  כא;  הדין

מהדורה ,  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  ר  י"ד(אין  צידוק  להאריך  את  המועד  שהוחמץ  

' מ  נ"בנק  צפון  אמריקה  בע  64/85א  "  ע,1638/85ש  "ב;  890'  בעמ,  1995,  שביעית

 ). 62, 57) 1(ד מ"פ, )בפירוק(מ "חברה לבניין ועבודות עפר בע – עומר גלבוע
, איחור  אשר  נגרם  בשל  טעות  או  תקלה  משרדית  סווג  כאחור  מן  הסוג  השני  שנמנה

' אי  נ-יעקב  גב  95/86ש  "  ב-נקבע  ב,  למשל,  כך.  אשר  אינו  מצדיק  הארכת  המועד

  .411) 1(ד מ"פ, אי-שלמה גב
מקורות  חברת  מים '  מ  נ"קבוצת  ברן  בע  3108/03  מ"בש  -בהרשם  עודד  שחם  '  כב

 : התייחס לסוגיה הנדונה בציינו, 672) 2(2003על - תק,מ"בע
כי  המקרה ,    עולה10999/02מ  "בר  -בהחלטתה  בהשופטת  ביניש  '  כבמדברי  '

עובדה  זו .  נשוא  הבקשה  שבפני  מעורר  שאלה  משפטית  בעלת  חשיבות

בהצטרף  לעובדות ,  עם  זאת.  כשלעצמה  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

 עניין  גולדברגראו  (וך  בקיומו  של  טעם  מיוחד  כאמור  יש  בה  כדי  לתמ,  נוספות

 ) 673, שם(' .כי גם נתון זה מסייע לעניינם של המבקשים, מכאן). ל"הנ
 מן הכלל אל הפרט 

בתיק  זה  שבפני  בחנתי  האם  קיים  טעם  מיוחד  הדרוש  להארכת  המועד  להגשת .  6

י  מדובר  על ולאור  העובדה  כ,  הדין-ערעור  לאור  הזמן  הרב  שחלף  ממועד  מתן  פסק

 .מקרקעין שעליהם מתגורר המשיב
, בחנתי  האם  במקרה  בו  אנו  דנים  קיימות  נסיבות  חיצוניות  שאינן  בשליטת  בעל  הדין

המהווים  טעם  מיוחד ,  או  שאלה  משפטית  בעלת  חשיבות,  או  מצב  בריאותי  לקוי

שכן  מדובר ,  ללא  ספק  מדובר  במצב  קשה  מבחינת  המבקש.  להארכת  מועד

 . קרוואן בו המבקש מתגוררבמקרקעין עליהם 
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 האיחור בהגשת הערעור 
, 2002הדין  שניתן  ביוני  -נשאלת  השאלה  מדוע  לא  הגיש  המבקש  ערעור  על  פסק.  7

כן  לא  ביקש  לבטל -כמו.  ואף  לא  כל  בקשה  אחרת  לגביו,  המורה  על  פינויו  מהנכס

 . אם טענתו כי רימו אותו, 2003הדין בהמרצת הפתיחה שהגיש באוגוסט -את פסק
ועד  מאי )  2002יוני  (הדין  -מבדיקת  טענות  המשיבות  עולה  כי  ממועד  מתן  פסק

יתרה .    היו  בין  הצדדים  הבנות  שאיפשרו  את  המשך  מגוריו  של  המבקש  באתר2003

מאחר  והיו  הבנות .  המבקש  המשיך  להפעיל  קיוסק  שנתן  שירות  למשיבות,  מכך

המשפט -ביתהמשפט  שהרי  -לא  היה  מקום  להמשך  ההתדיינות  בבית,  לכאורה

ולכן  תקופת ,  כמדיניות  שיפוטית  מעודד  את  הצדדים  להגיע  לפשרות  מחוץ  לכתליו

א "  בש-  ב  צור'הרשם  שלעניין  זה  יפים  דבריו  של  .  ומתן  לא  תחשב  לחובתו-המשא

 : 269) 1(89על - תק,הסתדרות הצופים העבריים' נ' ענת קרמרז 407/88
  המועד  הקבוע  להגשת ומתן  המתנהל  בין  הצדדים  בתוך-כלל  הוא  כי  משא'

' בשארה  נ  587/86ש  "ב(ערעור  אינו  מהווה  נימוק  המצדיק  הארכת  המועד  

כפועל  יוצא  מעיקרון  זה  נקבע ).  והאסמכתאות  שם  (11,  9)  4(ד  מ"פ,  אבו  עטה

פי  שיקוליו  הוא  ולא  לסמוך  על  עמדותיו -גם  כי  בעל  דין  חייב  לכלכל  צעדיו  על

) 2(ד  מ"פ,  עצמון'  מדינת  ישראל  נ  1216/85ש  "ב(או  מהלכיו  של  הצד  שכנגד  

אולם  חריג  לכלל  זה  נקבע  באותם  מקרים  בהם  עמדת  בעל  דין ).  ג325,  330

הושפעה  מעמדתו  של  הצד  שכנגד  או  ממצג  שיצר  כלפיו  או  מהסכם  שהושג 

וגרמו  לו ,  או  עמד  להיות  מושג  ואלה  השפיעו  על  מהלכיו  של  אותו  בעל  דין

, מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86ש  "ב;  ל"  הנ1216/85ש  "ב(לאחר  את  המועד  

; )לא  פורסם(  עמינח'  טרנסוורלד  מטרט  קומפני  נ  170/86ש  "ב;  353)  2(ד  מ"פ

 )270, שם(' ).לא פורסם (חצב' ברנס נ 112/86ש "ב
וייתכן  כי  זו  היתה ,  גרמו  למבקש  לשבת  על  מי  מנוחות,  כאמור,  ייתכן  שההסכמות

מנת  להניאו  מלהמשיך -על,  סכמותביצרן  מצג  מכוון  של  ה,  כוונתן  של  המשיבות

גם  נוכח  ההבנות ,  חרף  האמור  לעיל,  ברם.  הדין-בהליכים  המשפטיים  ולערער  על  פסק

, כאשר  חרב  הפינוי  מונחת  על  צווארו,  הדין-לא  הגיש  המבקש  ערעור  על  פסק,  הללו

 . ולא לנקוט אז בהליך בו נקט בבקשה זו,  להגיש המרצת פתיחה2003ובחר בקיץ 
  שוב  ניתנה  למבקש  אפשרות  גישה 2003  באוגוסט  735/03פ  "לאחר  הגשת  ה

, וחתם  על  הסדר  עם  המבקשות,  ושוב  לא  המשיך  עם  המהלך  בו  התחיל,  לערכאות

ח "  ש50,000לא  בכדי  המשיבות  היו  מוכנות  לתת  לו  ,  אכן.  דין-שקיבל  תוקף  פסק

הן  היו  מודעות .  דין  המורה  על  פינויו-למרות  שברשותן  פסק,  תמורת  התפנותו

 . לאפשרות שקיום הליכים נוספים יעכבו אותן בפיתוח המקום
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 טענת התרמית 
בעוד  שהמשיבות .  גרסאות  הצדדים  לגבי  החתימה  על  הסכם  זה  מנוגדות  לחלוטין.  8

-לטענתו  הוטעה  על.  המבקש  טוען  כי  ההסכם  נעשה  בתרמית,  רואות  בו  הסדר  סופי

ורך  פינויו  ובהמשך  ישולמו דינו  שהסביר  לו  כי  סכום  זה  מהווה  מקדמה  לצ-ידי  עורך

גם  בדיונים  שהתקיימו  בפני  העלה  המבקש  טענות  חמורות  כנגד .  לו  סכומים  נוספים

 . הדין שייצגוהו בתיק זה-שני עורכי
, שכן  לא  זה  הנושא  שעומד  לדיון  בפני,  אין  בכוונתי  לפסוק  בטענות  הללו,  ראשית

ן  נשוא  המרצת הדי-ואף  אם  נכונה  טענת  המבקש  הרי  עליו  לפנות  לביטול  פסק

 .הפתיחה
גם  אם  נבחן  טענה  זו  באופן  המקל  עם  המבקש  ונראה  בה  טעות  שבדין  או ,  שנית

, דהיינו  אם  נראה  את  המבקש  כמי  שטעה  במשמעות  ההסדר  שהושג  עמו,  בעובדה

על  חשבון  הסכום  הסופי  שיינתן  לו ,  בהיותו  סבור  כי  הסכום  שניתן  לו  הוא  מקדמה

גישת  הפסיקה  לעניין  הטעות  הפכה .  זור  למבקשגם  אז  לא  יימצא  מ,  בגין  הפינוי

אלא ,  ואין  התייחסות  לכך  כפעולה  שאין  לחזור  ממנה  בכל  מקרה,  מקילה  עם  השנים

הטעות .  יש  להתחשב  במכלול  הנסיבות  בעת  מתן  ההחלטה  בבקשה  להארכת  מועד

א "  בש-  ב  אוקון'הרשם  ב'    כבכפי  שפסק,  שבדין  הוכרה  כטעם  מיוחד  להארכת  מועד

  :193) 1(ד נו" פ,הודיה מושב עובדים' יחזקאל נסימי נ 5925/01
טעות  שבדין  אינה  יכולה  להוות  טעם  מיוחד  להארכת  מועד ,  הגישה  לפיה'

 )199, שם ('.ולמעשה לא היתה כזו מעולם, משמעית עוד-אינה חד
הגישה  הנוהגת  כיום  הינה  גמישה  יותר  מבעבר  בסוגיית  הארכת  מועד  מחמת ,  אכן

, הרשות  המוסמכת  לפי  חוק  נרדפי  הנאצים'  פרנקו  סדי  נ  9073/01א  "ראו  רע(טעות  

 ). 746) ו(2002על -תק
אולם  לא  נראה  לי  כי  המבקש  יכול  לחסות  בצילה  של  הלכה  זו  באשר  היה  מיוצג  כל 

אם ,  דהינו.  ומן  הסתם  שקל  היטב  בטרם  החליט  לפעול  בדרך  שפעל,  אותה  עת

דין  שאישר  אותו -הסכם  ופסקאת  ה"  לתקוף"הרי  שהיה  עליו  ,  טענתו  מירמה  היא

 ).735/03פ "ה(
הדין  שנתן -יוצא  איפוא  כי  למבקש  עמדה  לכאורה  הזכות  להגיש  ערעור  על  פסק

, הדין-מניין  הימים  להגשת  ערעור  כגון  זה  הוא  ממועד  מתן  פסק.  תוקף  להסדר

הדין -אלא  הוא  מבקש  לערער  על  פסק,  ברם  גם  בצעד  זה  המבקש  לא  נקט.  9.10.03

, לפיכך.  9.10.03הדין  מיום  -שעה  שטענותיו  מתייחסות  לפסק,  2002הראשון  מיוני  

 .לא כאן המקום לדון בשאלת המרמה המתייחסת להליך אחר
מה  גם ,  )  לתצהירו1ראו  סעיף  (אין  לקבל  גם  את  טענתו  בדבר  היותו  חולה  אז  והיום  
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שכן  רק  בנסיבות  בהן  בעטיה  של  המחלה  לא  יכול  היה  לנקוט ,  שהיא  לא  הוכחה

 6919/98א  "ראו  בש.  (ם  מאז  ועד  היום  יהא  בכך  טעם  מיוחד  להארכת  המועדבהליכי

 825/86ש  "ב;  975)  1(99על  -תק,  רנה  רונזבלום'  עזבון  המנוח  משה  אבטיחי  נ

א 1882/04ם  "בש;  297)  3(96על  -תק,  מ"מדינת  הילדים  בע'  מ  נ"וידיוקולור  בע

 . 3221) 1(2004על -תק, 'עיריית אילת ואח' מ נ"ת אילת בעוחוצ
 התוצאה 

מנת  שלא  לחסום  את -על,  ככל  שתהא  מקילה"  טעם  מיוחד"התייחסות  הפסיקה  ל

אינה  יכולה  לעמוד ,  בעל  הדין  מלהגיש  ערעור  כאשר  הוא  סבור  שעניינו  לא  מוצה

הדין  הראשון  וניתנו -חלף  זמן  רב  מיום  מתן  פסק,  במקרה  דנן.  למבקש  במקרה  זה

הדין  המורה  על -  עם  פרסום  פסקהאחת,  למבקש  שתי  הזדמנויות  לטעון  את  דברו

ברם .  2003והשניה  עם  פתיחת  המרצת  הפתיחה  באוגוסט  ,  2002פינויו  ביוני  

לפיכך  לא .  ואין  לו  להלין  אלא  על  עצמו,  המבקש  החמיץ  את  ההזדמנויות  הללו

בנסיבות  העניין  אין  צו   .מצאתי  כי  קיים  טעם  מיוחד  שמצדיק  הארכת  המועד  לערעור

 " .להוצאות

 כוח -כוח או מחלת בא- בא פטירת .יב
באם  הוברר  שמבקש  הארכת  מועד  לא "  טעם  מיוחד"כוח  או  מחלתו  לא  יהוו  -פטירתו  של  בא

 :  כי נפסק1423/04108א " בש-וכך מצינו כי ב. שקד שקידה סבירה להתגבר על תקלה זו

ההחלטה  נשוא  הבקשה  ניתנה  ביום .  בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור"

בהתחשב  בתקופות .  17.9.03הומצאה  לידם  ביום  ,  המבקשיםולטענת  ,  17.6.03

המועד  האחרון  להגשת  ההליך ,  המשפט-עיצומים  ושביתה  עליהן  הודיע  מנהל  בתי

. 8.2.04  –ה  ',    ביום  א–ונוכח  העובדה  כי  היה  זה  יום  ששי  בשבוע  ,  6.2.04חל  ביום  

מועד   שלושה  ימים  לאחר  חלוף  ה–היינו  ,  11.2.04הבקשה  שבפני  הוגשה  ביום  

 . להגשת ערעור
, ובעקבות  ההליך,  כי  בהליך  בערכאה  הקודמת  לא  היו  מיוצגים,  המבקשים  טוענים

, כוחם  הקודם  של  המבקשים  הלך  לבית  עולמו-בא.  דין-החליטו  לשכור  שירותי  עורך

התיק  סבוך ,  כוח  המבקשים-לטענת  בא.  כוחם  הנוכחי-פנו  לבא,  ובעקבות  זאת

  ימים  לצורך  החלטה  בדבר 90נזקק  לפרק  זמן  של  והוא  ,  ביותר  ומכיל  מסמכים  רבים

 . הגשת ערעור
הנסיבות  האופפות ).    לתקנות528תקנה  (מתן  הארכה  המבוקשת  טעון  טעם  מיוחד  
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המבקשים .  כדי  טעם  מיוחד  כאמור,  כשלעצמן,  את  ייצוגם  של  המבקשים  אינן  עולות

ת הם  לא  הבהירו  לאשורן  את  העובדות  הנוגעו.  לא  תמכו  את  בקשתם  בתצהיר

יש .  כוחם  הנוכחי-הם  לא  הבהירו  מתי  שכרו  את  שירותיו  של  בא.  לייצוגם  המשפטי

עמד  לרשות ,  כי  בשל  תקופת  העיצומים  הממושכת  בשירות  המדינה,  לזכור

ובהעדר  פרטים ,  במצב  זה.  המבקשים  פרק  זמן  ארוך  ביותר  לצורך  נקיטת  ההליך

ע  כי  המבקשים  פעלו לא  ניתן  לקבו,  ממשיים  בדבר  מהלכי  המבקשים  לעניין  הייצוג

 . דינה של הערכאה הקודמת-בשקידה סבירה בקידום הגשתו של ערעור על פסק
בכך ,  ואף  נטלו  סיכון  מודע,  נראה  כי  המבקשים  לא  כלכלו  את  מעשיהם  כהלכה,  אכן

, במצב  זה.  המשפט  בבקשת  ארכה  לאחר  שחלף  המועד  לנקיטת  ההליך-שפנו  לבית

הדברים  אמורים  ביתר  שאת .  ארכה  המבוקשתאיני  סבור  כי  הוכח  טעם  מיוחד  למתן  ה

בלא  שהמבקשים ,    ימים90נוכח  העובדה  שמדובר  בבקשה  לארכה  ממושכת  של  

 . מצביעים על כוונה ברורה להגשת הליך ערעורי
 ".בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות. הבקשה נדחית

 : נקבע כי 10992/02109 א" בש-ב

 . רשות לערערבפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשת "
אשר  הומצא ,  20.10.02המשפט  המחוזי  מיום  -דין  של  בית-נשוא  הבקשה  הוא  פסק

מן  הבקשה .  24.12.02הבקשה  הוגשה  ביום  .  24.10.02כוח  המבקשים  ביום  -לבא

, 13.10.02לקה  בלבו  ביום  ,  דין  מרדכי  עמוס-עורך,  כוחם  של  המבקשים-כי  בא,  עולה

כוחם  אמר  להם -כי  בא,  מבקשים  מבהיריםה.  15.12.02וכי  שב  לעבודתו  רק  ביום  

הקושי ,  אך  הם  לא  עשו  כן  נוכח  מורכבותו  של  התיק,  דין  אחר-לפנות  לעורך

אשר  לרקעם  העריכו  כי  לא  יהא  בידם  לשכור ,  וכן  נוכח  קשייהם  הכספיים,  בלימודו

  הצליחו  המבקשים 15.12.02כי  רק  ביום  ,  עוד  נטען.  דין  אחר-את  שירותיו  של  עורך

 . כום האגרה להגשת בקשת רשות לערערלגייס את ס
הארכתו  טעונה  הוכחתו ,  משכך.  המועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער  קבוע  בחיקוק

צפויה -מחלה  או  בעייה  בריאותית  בלתי).    לתקנות528תקנה  (של  טעם  מיוחד  

אם  גרמו  למצב  של  נבצרות  מנקיטת ,  עשויים  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

ואף  מועד ,  כוח  המבקשים-הוכחה  מחלתו  של  בא,  הבמקרה  ז.  הפעולות  הנדרשות

כשיר -מתעודות  המצביעות  על  כך  שהיה  בלתי,  חזרתו  לעבודה  הוכח  באופן  מספק

כוח -מתברר  כי  במשרדו  של  בא,  עם  זאת.  ועד  בכלל,  13.12.02לעבודה  עד  ליום  

גם  אם  הללו  אינם  מכירים  את  נבכי  תיקם  של .  דין  נוספים-המבקשים  עובדים  עורכי
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-ולא  ניתן  היה  לצפות  כי  יגישו  את  בקשת  הרשות  לערער  במקום  בא,  שיםהמבק

-הרי  שלא  נמסר  כל  הסבר  מדוע  לא  נעזרו  המבקשים  בעורכי,  כוחם  של  המבקשים

המשפט -מנת  להגיש  לבית-על,  דין  בישראל-אשר  יש  להם  רישיון  לעריכת,  דין  אלה

 . כוח המבקשים-על רקע מצבו הבריאותי של בא, בקשת ארכה
כי  לכל  היותר  היו ,  צודק  המשיב  בטענתו,  קשיי  המבקשים  בגיוס  סכום  האגרהאשר  ל

אם  וככל  שהיה ,  בלווית  בקשה  לפטור  מאגרה,  המבקשים  יכולים  להגיש  את  ההליך

הבנת  הדין -עניין  זה  באי,  כן-על,  ואינם  יכולים  לתרץ,  המבקשים  מיוצגים.  יסוד  לכך

 . ם מיוחד למתן ארכהאין לראות משום טע, איפוא, גם בכך. הנוגע לדבר
כי  המבקשים  אינם  טוענים  כי  העמידו  את  המשיב  על  כוונתם ,  לכל  אלה  יש  להוסיף

או  על  כך  שהגשת  הערעור  מתעכבת  בשל  הנסיבות  המפורטות ,  להגיש  את  הערעור

, ידי  המשיב  פעולות  שונות-כי  בטרם  הגשת  בקשת  הארכה  בוצעו  על,  מתברר.  לעיל

כי  המשיב  הסתמך ,  איפוא,  עולה.  הותי  לרעהאשר  מהוות  לכאורה  שינוי  מצב  מ

בכך .  בתוך  תקופת  המועדים,  או  בקשת  ארכה,  בפועל  על  כך  שלא  הוגש  כל  ערעור

יש  כדי  לחזק  את  החסינות  הדיונית  הקמה  ממילא  לבעל  דין  בחלוף  המועד  להגשת 

 . דין-הליך לתקיפת פסק
אין  בהם ,  חדיוכל  אחד  לעצמו  וכולם  י,  כי  הטעמים  שהעלו  המבקשים,  התוצאה  היא

בנסיבות .  דין  הבקשה  להידחות,  במצב  זה.  כדי  לבסס  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

 " .איני עושה צו להוצאות, העניין

  עיצומים–שביתה  .יג
שביתה  או  עיצומים  לא  יהוו  טעם  מיוחד  כאשר  צד  לא  טרח  לברר  את  מועדי  השביתה  שניתן 

-כקביעת  בית.  רכת  מועדנדחתה  בקשה  להא  5683/03110  א"  בש-ב.  היה  לבררם  בנקל

 : המשפט כי

ההחלטה  נשוא  בקשת .  בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער"

בהתחשב  בשביתה  שהיתה .  27.4.03כוח  המבקשים  ביום  -הארכה  התקבלה  אצל  בא

כי  בקשת ,  יוצא.  15.6.03המועד  האחרון  להגשת  ההליך  היה  ביום  ,  המשפט-בבתי

ההסבר  לאיחור  הוא  כי  מועד  הגשת  הבקשה .  ים  ימ8הארכה  הוגשה  באיחור  של  

. 'בשל  סבך  החופשות  והשביתות  שהיו  לאחרונה',  כוח  המבקשים-נעלם  מעיני  בא

אשר  ניתן  עליהם  פרסום ,  מועדי  השביתות  הם  מועדים  ידועים.  הסבר  זה  אינו  מספק

לא  היה  קושי  לברר  מועדים  אלה  בטרם .  רשמי  בעיתונות  ובאמצעות  האינטרנט
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כוח  המבקשים  במועד -טעה  בא,  חרף  זאת,  כיצד,  בהעדר  הסבר  ברור.  נקיטת  הליך

קל  וחומר  טעם ,  ידי  המבקשים  טעם  סביר  למתן  ארכה-לא  ניתן  על,  הגשת  ההליך

  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  (כנדרש  בהארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק  ,  מיוחד

 ".בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות. הבקשה נדחית ).האזרחי

 :  כי השופט גרשון' כב נפסק מפי823/99111) 'חי(א "בש -ב

 דיון . 4"
 : בפתח חלק זה של החלטתי אני רואה להסיר טעות. א

-חותמת  גזברות  בית:  המשפט  הוטבעו  שתי  חותמות-על  כתב  הערעור  שבתיק  בית

 . 25.10.98המשפט מיום -וחותמת בית, 22.10.98המשפט מיום 
 . 22.10.98 הערעור שולמה ביום המשפט מלמד כי אגרת-עיון בתיק בית

  הגיע  כתב 25.10.98ביום  .  25.10.98  ולא  ביום  22.10.98מכאן  שהערעור  הוגש  ביום  

 . המשפט-הערעור למחלקת הערעורים בבית
-על,  המועד  הקובע  לעניין  בדיקת  השאלה  אם  הערעור  הוגש  באיחור  אם  לאו  הינו

  .22.10.98, כן
, )פגרות(המשפט  וההוצאה  לפועל  -  לתקנות  בתי1פי  הוראת  תקנה  -על.  ב

 .  באוגוסט31 ביולי עד ליום 16 חלה פגרת הקיץ מדי שנה מיום 1983-ג"התשמ
 : לתקנות529פי תקנה -ועל

המשפט  לא  תובא  במניין  הימים  שנקבעו -תקופת  פגרה  של  בית.  529'
  '(...).המשפט -בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית

דת  ההנחה  כי  ההחלטה  בדבר  תיקון  טעות  הסופר הרי  שגם  אם  אצא  מנקו,  הואיל  וכך

  והתקבלה  במשרדו  ביום 16.8.98כוח  המשיב  בתאריך  -נשלחה  למשרדו  של  בא

הרי  שמניין  הימים  להגשת  הערעור  מתחיל  ביום ,  ם"ידי  אקו-כנטען  על,  23.8.98

1.9.98 . 
-  התקיימה  בבית6.9.98  עד  ליום  1.9.98אין  מחלוקת  על  כך  שבתקופה  שמיום  .  ג

המשפט  ולשכות  ההוצאה -פט  המחוזי  בחיפה  שביתה  כמשמעותה  בתקנות  בתיהמש

: להלן  (1981-א"התשמ,  )סדרי  דין  בתקופת  שביתה  או  השבתה  של  עובדים(לפועל  

-ראו  את  ההודעה  על  השביתה  שפורסמה  על")  (תקנות  סדרי  הדין  בתקופת  שביתה"

 ). 55'  בעמ,1.10.98 מיום 4686' המשפט בילקוט הפרסומים מס-ידי מנהל בתי
 : לתקנות סדרי הדין בתקופת שביתה5פי תקנה -על

תקופה  שתקנות  אלה  חלות  עליה  לא  תובא  במניין  הימים  לגבי  חישוב  . 5'

                                                           
 .9478) 2(2000מח -תק, אברהם אופיר'  אגודת נ–ם "אקו 823/99) 'חי(א "בש  111
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מועד  או  זמן  לעשיית  דבר  שבסדר  הדין  או  שבנוהג  שנקבע  בחיקוק  או 
  '(...)המשפט -בהחלטת בית

 . 7.9.98 הרי שמניין הימים להגשת הערעור מתחיל ביום, הואיל וכך
לאור ;    לתקנות  סדרי  הדין  בתקופת  שביתה5לאור  הוראת  תקנה  ,  על  שום  כך.  ה

 1983-ג"התשמ,  )פגרות(המשפט  וההוצאה  לפועל  -  לתקנות  בתי1הוראת  תקנה  

המשפט  ביום -והואיל  והערעור  הוגש  לבית;    לתקנות529ולאור  הוראת  תקנה  

 . ם במניין הימי46-הרי שהערעור הוגש ביום ה, 22.10.98
 . מדובר באיחור בן יום אחד בלבד, לאור האמור לעיל, הנה כי כן. ו
 :  מצאנו לאמורר יואל זוסמן"דבספרו של . ז

אך  אפילו  היה  האיחור ,  המשפט  משקל  למידת  האיחור-מייחס  בית,  כידוע'

משקבעו  התקנות  שיש .  אין  בכך  בלבד  כדי  להצדיק  הארכת  המועד,  קטן

אין  להעתר ,  מערער  אחר  אפילו  ביום  אחדוה,    יום45להגיש  ערעור  תוך  

היה  למעשה ,  המשפט  היה  עושה  כן-שאילו  בית,  לבקשתו  כדבר  שבשיגרה

 סדרי  הדין  האזרחי,  ר  יואל  זוסמן"ד  ('(...)משנה  את  המועד  הקבוע  בחיקוק  

 ) 897 )מהדורה שביעית(
 ? הצדקה להארכת המועד כמבוקש, בנסיבות העניין שלפני, האם יש

הגעתי  למסקנה  כי  מן  הדין  ליתן  למערער ,    במכלול  נסיבות  הענייןלאחר  עיון.  ח

 . הארכת מועד כמבוקש
כי ,  בתצהיר  שניתן  בתמיכה  לבקשה  להארכת  המועד,  דין  כספי-הצהיר  עורך,  כזכור

 . ' או בסמוך לכך9/98המבקש הגיש את הערעור במועד וזאת באמצע חודש '
 . דין כספי לא נחקר על תצהירו-עורך

הרי  שייתכן ,  המשפט-והואיל  וכאמור  לעיל  פרצה  שביתה  של  עובדי  בית,  כךהואיל  ו

-ביצעו  גזברות  בית,  המשפט  במועד-בהחלט  כי  למרות  שהערעור  הוגש  לבית

המשפט  את  מלאכתן  באיחור  ועל  שום  כך  נרשם  הערעור  רק -המשפט  ומזכירות  בית

  .22.10.98 ביום
ספי  והעובדה  שהוא  לא  נחקר  על דין  כ-ל  של  עורך"היינו  הצהרתו  הנ,  בנסיבות  אלה

אני  סבור  שניתן  לראות ,  יחד  עם  העובדה  שפרצה  שביתה  כאמור  לעיל,  תצהירו

 . באלה משום טעם מיוחד להארכתו של המועד כמבוקש
 : אני מורה כדלקמן, אחרית דבר לאור כל האמור לעיל. 5
 . ם" שהוגשה בידי אקו823/99א "בש -אני דוחה את הבקשה שב. א
ומאריך  את  המועד  כמבוקש )  11184/99א  "בש(נעתר  לבקשתו  של  המערער  אני  .  ב

 " .עד למועד שבו הוגש הערעור בפועל
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 בקשת אורכה כטעם מיוחד .יד
כשלה  מתווספת  אפשרות ,  הגשת  בקשת  ארכה  בתוך  התקופה  לנקיטת  הליך,  פי  ההלכה-על

עשויה  להוות ,  הכי  הליך  מקביל  שננקט  עשוי  לייתר  את  ההליך  הערעורי  נשוא  בקשת  הארכ

 1984.112-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי528כנדרש בתקנה , טעם מיוחד למתן ארכה

 : שחם'  ע הרשם'כב נקבע מפי 5983/03113א "בש -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות לערער"
ביסוד .  הבקשה  הוגשה  בתוך  המועד  הקבוע  בדין  להגשת  בקשת  הרשות  לערער

, המשפט-כי  המבקשת  נקטה  בהליך  לפי  פקודת  בזיון  בית,    הטענההבקשה  עומדת

וכי  הליך  זה  עשוי  לייתר  את  הצורך  בהגשת  בקשת  רשות ,  המשפט  המחוזי-בבית

אשר ,  וטוענים  כי  הבקשה  לפי  פקודת  הבזיון,  המשיבים  מתנגדים  לבקשה.  לערער

, אינה  אלא  הליך  עקר  וקנטרני,  המשפט  המחוזי-הוגשה  בידי  המבקשת  לבית

 . כהגדרתם
אשר  עתה  מצאה ,  כי  בין  הצדדים  התדיינות  ארוכת  שנים,  מעיון  בחומר  שבפני  עולה

 . 24.6.03- ו4.6.03המשפט המחוזי מן הימים -את ביטויה בהחלטות של בית
כי  בין  הצדדים  נטושה  מחלוקת  בשאלת  הפירוש  הנכון  של  ההחלטה  מיום ,  עוד  עולה

, המשפט  בבקשת  הבהרה-  לביתפנתה  המבקשת,  על  רקע  מחלוקת  זו.  4.6.03

 . 24.6.03ובקשה זו נדחתה ביום 
כשלה  מתווספת ,  הגשת  בקשת  ארכה  בתוך  התקופה  לנקיטת  הליך,  פי  ההלכה-על

אפשרות  כי  הליך  מקביל  שננקט  עשוי  לייתר  את  ההליך  הערעורי  נשוא  בקשת 

  לתקנות  סדר 528כנדרש  בתקנה  ,  עשויה  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  הארכה

, ישקר'  רשות  ניירות  ערך  נ  7464/95א  "ראו  בש  (1984-ד"התשמ,  ן  האזרחיהדי

על  רקע  זה  שקלתי  האם  לכאורה  יש  בבקשה  לפי  פקודת ).  644דינים  עליון  מא  

פוטנציאל  לייתר  את  הצורך  בהגשת  בקשת ,  המשפט  המחוזי-שהוגשה  לבית,  הבזיון

  מחלוקת  של  ממש בין  הצדדים  יש.  כי  התשובה  היא  בחיוב,  נראה  לי.  רשות  לערער

נראה  כי  קיים  יתרון  בכך  שמחלוקת .  4.6.03בעניין  אופן  יישומה  של  ההחלטה  מיום  

אשר .  תתברר  בפני  הערכאה  הדיונית,  על  היבטיה  העובדתיים  העולים  עתה,  זו

הרי  שלא  אוכל ,  לטענת  המשיבים  כי  הליך  הבזיון  שננקט  אינו  אלא  הליך  סרק

ם  שבתגובה  לבקשת  הבהרה  שהגישה ומה  ג,  פי  החומר  שבפני-לקבוע  זאת  על

                                                           
 .644דינים עליון מא , ישקר' רשות ניירות ערך נ 7464/95א "בש  112
 .3512) 2(2003על -תק, 'משה רשקס ואח' מ נ"פז חברת נפט בע 5983/03א "בש  113
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טענו  המשיבים  כי  בפני  המבקשת  פתוחה  הדרך  להגיש  בקשת  רשות ,  המבקשת

  לתגובה 10-11סעיפים  (המשפט  -או  בקשה  לפי  פקודת  בזיון  בית,  לערער

אך  יש ,  מובן  כי  אין  בכך  כדי  להכריע  בגורל  ההליך  לפי  פקודת  הבזיון).  האמורה

עליה  לנקוט ,  כי  לשיטת  המבקשת,  שיביםבדברים  אלה  כדי  ללמד  על  עמדת  המ

קשה  לקבל  את  טענת  המשיבים ,  במצב  זה.  בהליך  כזה  אם  לטענתה  מופר  צו  שיפוטי

 . טענה העולה עתה, 'תרופתה היחידה של פז היא ערעור'כי 
המועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער  מוארך .  שאני  נעתר  לבקשה,  התוצאה  היא

משפט  המחוזי  בבקשה  לפי  פקודת  בזיון ה-  ימים  מהחלטת  בית15עד  לחלוף  ,  בזה

איני  עושה ,  בנסיבות  העניין.  במניין  הימים  האמור  יובאו  גם  ימי  פגרה.  המשפט-בית

החלטה  זו  תודע  לצדדים  ללא  דיחוי  באמצעות  הפקסימיליה .  צו  להוצאות

 " .ובאמצעות הטלפון

 טעות בספירת ימים .טו
גם  העובדה .  114יוחד  למתן  ארכהאינה  מהווה  טעם  מ,  טעות  בספירת  הימים,  כלל-בדרך

, לטעם  מיוחד  למתן  ארכה,  כלשעצמה,  שמדובר  באיחור  של  יום  אחד  בלבד  אינה  נחשבת

אין  מדובר  בכלל ,    עם  זאת.שאם  לא  כן  היה  בכך  משום  שינוי  מסגרת  המועדים  הקבועה  בדין

, דין-המשפט  בטעות  בספירת  ימים  של  עורך-הכיר  בית,  עוד  לפני  שנים  רבות.  בל  יעבור

, זאת  ועוד.  115כטעם  מיוחד  למתן  ארכה,  31  ימים  ולא  30שר  סבר  בטעות  כי  בחודש  מרס  א

יש  להביא  בחשבון  את  מכלול  נסיבות ,  פי  הגישה  הנקוטה  בבקשה  להארכת  מועד-על

ובהן  מידת  האיחור  וציפיותיו  של  בעל  הדין  שכנגד  בהחלטה  האם  הוכח  טעם  מיוחד ,  העניין

בנסיבות ,  דין  בספירת  ימים  הדרושים  להגשת  הליךדין  או  בעל  -  טעות  עורך.למתן  ארכה

 .הוכרה אם כן כטעם מיוחד, שונות

 :  אמיר זולטי הרשם'כבנפסק מפי  1196/00116א "בש -ב

המבקש  ביקש .  13.2.00המועד  האחרון  להגשת  הערעור  נשוא  הבקשה  היה  יום  .  1"

 אין  מדובר:  לטענתו  שגה  בחישוב  הימים.  13.2.00להגיש  את  הערעור  ביום  

 . ומטעם זה ראוי להאריך לו את המועד, לב-ברשלנות או הזנחה אלא בטעות בתום
משחלף  המועד  להגשת  ערעור  קמה  לה  זכותה ,  לטענתה.  המשיבה  מתנגדת  לבקשה

גם  איחור  של  יום .  דין  סופי-הדין  נשוא  הערעור  המבוקש  כפסק-לראות  את  פסק

                                                           
 .803נים עליון נו די, יורשי המנוח זוהיר' קהתי נ 3112/99א "בש  114
 .897 )1(ד יב"פ,  פתח תקווה,קולנוע שעריה' עזבון שמריהו הבר נ 31/58ש "ב  115
 .1629) 2(2000על -תק, 'מ ואח"ש בע.ח.ב.א' מנהל מס שבח מקרקעין נ 1196/00א "בש  116
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 . ם מיוחדאחד הוא איחור לעניין זה וטעות במניין הימים אינה טע
וכי .  כי  המבקש  איחר  בהגשת  ערעורו,  למעשה,  איו  חולק.  דין  הבקשה  להידחות.  2

 : גם איחור של יום אחד איחור הוא
כדי ,  בנסיבות  העניין,  אין  בה,  העובדה  שהאיחור  היה  של  יום  אחד  בלבד'

כשדבר  המחוקק  הוא  שהמועד ...  שהרי  כבר  נפסק  כי,  להושיע  את  המשיבים

שאם  הוא  בא  עם ,  לא  יוכל  בעל  דין  לצפות  לכך,  ישה  יוםיהיה  ארבעים  וחמ

 769/79א  "ע  ('.ערעורו  יתקבל  לרישום,  ערעורו  רק  ביום  הארבעים  ושישה

' הליכוד  תנועה  ליבראלית  נ  2058/99א  "בש;  375)  1(ד  לה"פ,  מטא'  מועלם  נ

' ר  ש"בעריכת  ד(  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י;  )לא  פורסם(  10857חברת  גוש  

 ). 897 ' עמ)מהדורה שביעית, לוין
תקנה :  וראו(להארכתו  "  טעם  מיוחד"הואיל  והמועד  להגשת  ערעור  קבוע  בדין  נדרש  

כי  טעות ,  כבר  נקבע  לא  פעם).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528

' ל  בשארה  נ'סח  587/86ש  "ב:  וראו(במניין  הימים  אינה  מקימה  טעם  מיוחד  מעין  זה  

עזבון  המנוח '  עוד  דב  שלמון  נ  486/99א  "בש;  9)  4(ד  מ"פ,  'סוריה  אבו  עטא  ואח

'   קטין  נ,יעקב  בוסקילה  513/77'  המ;  1256)  2(99על  -תק,  ל"נאסאן  רובין  יעקב  ז

) 2(ד  לה"פ,  חיים  נאור'  תמר  נאור  נ  359/80ש  "ב;  447)  3(ד  לא"פ,  משרד  החינוך

; 223)  5(ד  מט"פ,  'חחברה  לבניין  יצחק  יצחקי  וא'  מריו  לזניק  נ  795/96א  "בש;  223

 ).941)  2(99על  -תק,  מ"טפחות  בנק  למשכנתאות  בע'  סבאח  אסעד  נ  2324/99א  "שב

המשפט -למקרים  בהם  סטה  בית)  ספורות(המבקש  הצביע  על  דוגמאות  ,  אכן

, העדכנית  יותר,  אולם  שתיים  מן  הדוגמאות  הן  משנים  עברו  והשלישית.  מהלכה  זו

' שרה  גלעד  נ  431/99א  "בש(בענייננו  מתייחסת  למסכת  עובדתית  שאינה  קיימת  

מיוצגת  ושם  נהנה -  שם  היתה  המבקשת  בלתי–      294)  2(99על  -  תק,שבתאי  אהרון

אין  ספק  שהעיסוק  באיחור  של  יום  אחד ).  הצד  שכנגד  מהארכת  מועד  בהליך  קודם

, לב  או  רשלנות-שאינה  מצביעה  על  חוסר  תום,  ובפרט  בנסיבות  של  טעות  חישובית

אולם  לא .  עם  זה  גם  נכתבות  ההחלטות  בעניין  זה  באריכות  יחסיתמט.  מעורר  קושי

מה  גם  שהכרה  בטעות .  מצאתי  מקום  לסטות  מן  הפסיקה  העכשווית  בנושא

אוטומטית  של  מכלול -עלולה  להביא  להארכה  כמעט"  טעם  מיוחד"חישובית  כ

 . המועדים ולשחיקת הכללים הנוגעים לעניין זה
 ".הבקשה להארכת מועד נדחית איפוא
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 :  כי שחם' הרשם ע'כבנקבע מפי  5326/03117א "בש -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות לערער"
המשפט  המחוזי -היא  מתייחסת  להחלטה  של  בית.  15.6.03הבקשה  הוגשה  ביום  

בהתחשב  בפגרת  הפסח .  8.4.03אשר  התקבלה  ביד  המבקש  ביום  ,  1.4.03מיום  

כי ,  כוח  המבקש  מסביר-בא.  3.6.03ליך  ביום  הסתיים  המועד  להגשת  הה,  ובשביתות

וכך ,  8.5.03וסבר  כי  היה  עליו  להתחיל  את  ספירת  הימים  מיום  ,  שגה  בספירת  הימים

הגיע  לחישוב  מוטעה  לפיו  יש  בידו  להגיש  את  בקשת  הרשות  לערער  עד  ליום 

15.6.03 . 
, לפיכך.  משפט  קמא  קבוע  בחיקוק-דינו  של  בית-המועד  להגשת  הערעור  על  פסק

 ).1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (הארכתו  טעונה  טעם  מיוחד  

א "בש(אינה  מהווה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  ,  טעות  בספירת  הימים,  לא  אחת

כל  מקרה  נבחן ,  עם  זאת).  803דינים  עליון  נו  ,  יורשי  המנוח  זוהיר'  קהתי  נ  3112/99

דין  טעה  בספירת -קום  בו  עורךעוד  לפני  שנים  רבות  ניתנה  הארכת  מועד  מ.  לגופו

ש "ב(כטעם  מיוחד  למתן  ארכה  ,  31  ימים  ולא  30עת  סבר  כי  בחודש  מרס  ,  הימים

זאת  ועוד ).  897  )1(ד  יב"פ,    פתח  תקווה,קולנוע  שעריה'  עזבון  שמריהו  הבר  נ  31/58

בהחלטה  האם  הוכח  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  יש  להביא  בחשבון  את  מכלול  נסיבות 

 . ת האיחור וציפיותיו של בעל הדין שכנגדובהן מיד, העניין
' פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "  רע-  בהשופט  ריבלין'    כבידי-הגישה  הנוהגת  סוכמה  על

 : שם צויין כי, 746 )1(2002 על-תק, הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
לאחרונה  חל  ריכוך  של  ההלכה  הנוקשה  שנהגה  עד  כה  בסוגיית  הארכת '

כי  אין  לשלול  בכל  מקרה  בקשה  למתן  ארכה ,  כך  נפסק.    טעותהמועד  מחמת

וכי  מקום  שעוצמת  הפגיעה  בציפיות  בעל  הדין  האחר  היא ,  בשל  טעות  שבדין

, כך  יהיה.  ניתן  יהיה  להכיר  בטעות  זו  כטעם  מיוחד  להארכת  מועד,  פחותה

מקום  בו  נתן  בעל  הדין  הודעה  לבעל  הדין  האחר  ביחס  לכוונתו  להגיש ,  למשל

חשיבות  האינטרס  של  בעל  הדין  הטועה ,  לעיתים.  או  עתירה  לדיון  נוסףערעור  

  '.כל מקרה ונסיבותיו... תכתיב את התוצאה 
 . לפיה זכות הערעור היא זכות יסוד, על התפיסה, בין השאר, גישה זו מבוססת

-זכות  הערעור  היא  זכות  יסוד  באופן  שלכל  אדם  הזכות  להישמע  בבית'

                                                           
א "בשכן  -  כמו.3841)  2(2003על  -תק,  יוניברסל  וידאו  סקיוריטי'  ישראל  ברזילי  נ  5326/03א  "בש  117

' נ'  בכר  דוד  ואח  1316/04א  "בש;  51)  3(2003על  -תק,  מ"בנק  הפועלים  בע'  נ'  יעקב  אלבו  ואח  8870/03
 .1478) 1(2004על -תק, מ"בנק לאומי למשכנתאות בע
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אין  בכך  כדי  לפטור  אדם .    ופעם  בערכאת  ערעורפעם  בערכאה  ראשונה,  משפט

יש  לבחון ,  כאשר  אין  הוא  עושה  כן,  אולם.  מלעמוד  במועדים  הקבועים  בחוק

השופטת '  כבדברי    ('.מניעת  זכות  הערעור  ממנו,  אם  אכן  מצדיקה  התנהגותו

על ).  191)  2(2002על  -תק,  שטרן'  פרץ  נ  1441/02א  "  רע-בכהן  -שטרסברג

  ארכה  במקרים  בהם  טעות  בספירת  הימים  הביאה  לאיחור ניתנה,  רקע  גישה  זו

; 264  )1(2002  על-  תק,  קידר'אליהו  נ  30111/01א  "ראו  בש(בנקיטת  הליך  

 ). 504 דינים עליון סב ,מ"מעריב הוצאת מודיעין בע' ניסים נ 6184/02א "בש
במקרה  זה  מידת  האיחור  רבה ?  כיצד  באים  דברים  אלה  לידי  ביטוי  במקרה  שבפני

כלל  של  יום -בהם  האיחור  היה  בדרך,  ן  משמעותי  מזו  שנדונה  במקרים  הנזכריםבאופ

אין  טענה  כי  בעל  הדין  שכנגד  הועמד  על .  מידת  האיחור  במקרה  שבפני  ממשית.  אחד

, זאת  ועוד.  כוונה  להגיש  ערעור  בתוך  תקופת  המועדים  הקבועה  להגשת  ערעור

בה  נדחתה  בקשת מתברר  כי  בקשת  הרשות  לערער  עצמה  מופנית  כנגד  החלטה  

ניתן  היה  לצפות  ליתר  שקידה  מטעם  המבקש  בכל ,  במצב  זה.  ארכה  של  המבקש

במקרה ,  כי  משך  האיחור  נוטה,  ניתן  גם  להעיר.  הנוגע  ללוח  הזמנים  להגשת  ההליך

 ".כי הבקשה נדחית, התוצאה היא .לכרסם בסבירות הטעות במקרה שבפני, זה

 :  נקבע כי1832/04118 א"בש -ב

שכן  המדובר  במועד  הקבוע  בחיקוק ,  מבוקשת  טעון  טעם  מיוחדמתן  הארכה  ה"

מקרה  זה  מעורר  קושי ).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (

לפיה  עומדת  לו  זכות  לערער  על  החלטת ,  בהנחה  הנוחה  למבקש,  אכן.  לעניין  זה

, תחת  ההנחה  האמורה.  נגועה  הבקשה  שבפני  באיחור  ניכר,  הערכאה  הקודמת

היה  המועד ,  תחשב  בתקופות  העיצומים  והפגרה  שחלו  במועדים  הרלוונטייםובה

כחודש  ימים  לפני  שהוגשה  הבקשה ,  26.1.04האחרון  להגשת  ההליך  הערעורי  ביום  

 . שבפני
, אינה  מצביעה  על  שקידה  סבירה,  כפי  שזו  עולה  מן  הבקשה,  התנהלותו  של  המבקש

המבקש  להאריך ,  בעל  דין.  ךכי  אם  על  ההיפך  מכ,  כנדרש  מבעל  דין  המבקש  ארכה

חייב  להגיש  בקשה  למתן  ארכה  מייד  לכשמתברר  לו ,  את  המועד  לנקיטת  הליך

היה  צריך  להיות  ברור ,  במקרה  שבפני.  או  תוך  זמן  סביר  אחרי  כן,  הצורך  בארכה

כי  זו  לא  תתברר  בטרם  יחלוף ,  המשפט  של  פירוק-אשר  הגיש  בקשה  לבית,  למבקש

-היה  עליו  לפנות  לבית,  במצב  זה.  משפט  זה-תהמועד  להגשת  הליך  ערעורי  לבי

  אשר –המשפט  של  פירוק  -המתין  המבקש  עד  להחלטת  בית,  חלף  זאת.  משפט  זה

                                                           
 .1161) 2(2004על -תק, 'היחידה לפירוקים ואח – אגף מס הכנסה' ד נ" עו,שאול קוטלר 1832/04א "בש  118
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 20  וניסה  להגיש  ערעור  –משפט  זה  -ניתנה  לאחר  שחלף  המועד  להגשת  הליך  בבית

 . ימים אחרי שניתנה ההחלטה האמורה
קש  נטענה  באופן  סתום טענת  הטעות  של  המב.  להמתנה  זו  לא  ניתן  כל  הסבר  סביר

כי ,  בנסיבות  העניין  עולה,  אכן.  לא  הוצבע  על  סיבה  שגרמה  לאיחור.  מפורט-ובלתי

-אשר  ביטויה  בהנחה  כי  עד  להחלטת  בית,  האיחור  בהגשת  ההליך  נעוץ  בהתרשלות

אין  צורך  בנקיטת  הליכים  מתאימים ,  המשפט  של  פירוק  בעניין  הגשתו  של  ערעור

. כי  להנחה  זו  אין  יסוד,  מובן.    בעל  הדין  שכנגדהמשפט  שלערעור  ומול-מול  בית

והצורך  לקבל ,  המשפט  של  פירוק  לייצוג  המבוקש  לחוד-הצורך  באישור  של  בית

 . לחוד, משפט של ערעור-לצורך הגשתו של הליך לבית, ארכה מתאימה
אשר  יכולה  לבסס  את  הארכה ,  אין  בפני  טעות  של  המבקש,  בנסיבות  אלה

כוחו  על  מועדי -לו  רק  בדיעבד  נודע  למבקש  או  לבאיהטענה  כאי,  אכן.  המבוקשת

שכן ,  מוטב  היה  לה  אלמלא  נטענה,  המשפט-תחילתם  או  סיומם  של  העיצומים  בבתי

היתה ,  ומשלא  נקצב  לה  מועד,  הודעה  על  העיצומים  פורסמה  סמוך  לתחילתם

  בה  הודיע  מנהל –  סמוך  לסיום  העיצומים  –בתוקף  עד  שנמסרה  הודעה  נוספת  

ההודעות  האמורות  פורסמו  בעיתונות  ובאתר  האינטרנט .  ל  סיומםהמשפט  ע-בתי

כוחו -ולא  נטענו  כל  עובדות  המצביעות  על  כך  שהמבקש  או  באי,  המשפט-של  בתי

 . לא היו ערים להן
האם  חרף  העדרה  של  שקידה  סבירה  בנסיבות  העניין  ניתן  להאריך  את ,  שקלתי

ואת  עוצמתן  של ,  האיחוריש  להביא  בחשבון  את  מידת  ,  בהקשר  זה.  המועד  כמבוקש

בעקבות  החמצת ,  הציפיות  של  בעל  הדין  שכנגד  לכך  שלא  יוגש  הליך  ערעורי

ובו  נתבקש ,  המשפט  המחוזי-כי  הגשת  ההליך  לבית,  בנסיבות  העניין  עולה.  המועד

  על 2העמידה  את  המשיב  ,  משפט  זה-המשפט  לאשר  ייצוג  בהליך  ערעורי  בבית-בית

עובדה  זו  נוטה  לפעול  בכיוון  של  היעתרות .  כך  שצפוי  הליך  ערעורי  בנושא  זה

המשפט -  לבקשה  האמורה  בבית1לא  נתבקשה  תגובת  משיב  ,  מנגד.  למבוקש

ועד ,  חלף  פרק  זמן  ניכר  ביותר  מאז  חלף  המועד  להגשת  ערעור,  כן-וכמו,  המחוזי

עובדה  זו  מקרינה  לא  רק  על  חומרת  המחדל  של  המבקש .  להגשת  הבקשה  שבפני

  גם  על  עוצמת  הציפיות  שהיו  יכולות  להיווצר  למשיבים  לכך אלא,  בנסיבות  העניין

הרשות  המוסמכת  לפי '  פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "ראו  בש(שלא  יינקט  הליך  ערעורי  

. התוצאה  היא  כי  הבקשה  נדחית  ).32דינים  עליון  סא  ,  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים

 " .אין צו להוצאות, בנסיבות העניין
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 : נקבע כי 6184/02119א "בש -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד לצורך הגשת ערעור"
המשפט -דין  של  בית-נשוא  הבקשה  הוא  פסק.  15.7.02הבקשה  הוגשה  ביום  .  1

אשר  דחה  חלק  מתביעה  שהגיש  המבקש  נגד  המשיבים ,  יפו-אביב-המחוזי  בתל

הדין  ביום -כוח  המבקש  נודע  על  פסק-מן  הבקשה  עולה  כי  לבא.  בשל  התיישנות

המועד ,  במצב  זה.  הדין  למבקש-באותו  יום  הומצא  פסק,  הוככל  הנרא,  30.5.02

 . ואף המבקש אינו חולק על כך, 14.7.02האחרון להגשת הערעור היה ביום 
באופן ,  כי  לטענת  המבקש  טעות  בספירת  הימים  שבחודש  מאי,  מן  הבקשה  עולה.  2

ן גרמה  לו  לסבור  כי  המועד  האחרו,  31  ימים  באותו  חודש  במקום  30שהובאו  בחשבון  

, בשל  כך  טוען  המבקש  כי  איחר  בהגשת  הערעור.  15.7.02להגשת  הערעור  היה  ביום  

כי  בדיון  קדם  משפט  ביום ,  עוד  מתברר.  והגיש  את  הבקשה  שבפני  למתן  ארכה

 14.7.02ביום  .  הדין-  הודיע  המערער  כי  הוא  שוקל  להגיש  ערעור  על  פסק30.5.02

עד  דיון  שהיה  קבוע  ליום המשפט  המחוזי  בבקשה  לדחיית  מו-אף  פנה  המבקש  לבית

פניה  זו  היתה .  15.7.02ובפניה  זו  ציין  כי  בכוונתו  להגיש  את  הערעור  ביום  ,  המחרת

 . בהסכמת המשיבים
ההחלטה  של ,  לטענת  המבקש.  השאלה  הראשונה  בה  יש  לדון  היא  מידת  האיחור.  3

והמועד  להגשתו ,  אשר  הערעור  עליה  הוא  בזכות,  דין-משפט  קמא  הינה  פסק-בית

טוענים  המשיבים  כי  המדובר  בהחלטה ,  לעומת  זאת.    ימים  מקבלת  ההחלטה45הוא  

הוא  תוך ,  בזכות,  כן  המועד  להגשת  ערעור  עליה-ועל,  ידי  רשם-שניתנה  על,  אחרת

-  ו397ראו  תקנות  (המשפט  המחוזי  -ועליה  להיות  מוגשת  לבית,    ימים  מקבלתה20

-לחוק  בתי)  א(96יף  ביחד  עם  סע,  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי400

 ). 1984-ד"התשמ, )נוסח משולב(המשפט 
דין  לבין  החלטה -ההבחנה  בין  פסק.  כי  לעניין  זה  הדין  הוא  עם  המבקש,  נראה  לי.  4

החלטה  המסיימת ...  '.  הבוחן  את  סופיות  ההחלטה,  פי  מבחן  דיוני-אחרת  נעשית  על

וכל ,    שקופח  לערערשעליו  יוכל  בעל  דין,  דין-היא  פסק'  סוגרת  את  התיק'את  הדיון  ו

החלטה  אחרת  שעליה '  'היא  '  מבחינה  פורמלית'החלטה  שאינה  מסיימת  את  הדיון  

 'הדין  שניתן  במשפט-ביחד  עם  פסק,  או  בלא  רשות..  אין  מערערים  אלא  ברשות

). 1920,  1911  )2(ד  טז"  פ,צחובל'  דורון  נ  226/61א  "  ע-  בהשופט  זוסמן'  כבדברי  (

פי  תוכנה  אלא  היא -  ההחלטה  אינה  נקבעת  עלסופיות'כי  ,  באופן  דומה  נאמר

נסגר  או  שמא  נותר  הוא ,  או  חלק  רלוואנטי  שלו,  פי  השאלה  אם  התיק-נקבעת  על

                                                           
 .814) 3(2002על -תק, מ"מעריב הוצאת מודיעין בע' ם נדני ניסי 6184/02א "בש  119
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דורנר '  השופטת  ד'    כבדברי  ('.פורמלי-מבחן  הסופיות  הוא  איפוא  מבחן  דיוני.  פתוח

-  לפסק15בפסקה  ,  354)  4(ד  נא"  פ,מנדלבליט'  מנדלבליט  נ  6058/93א  "  ע-ב

 ). הדין
המשפט  על  הקושי  ביישום  מבחן  זה  במצבים  בהם -עמד  ביתבפרשת  מנדלבליט  

כאשר  זו  אינה ,  המשפט  בטענות  שונות  של  הצדדים  במהלך  ההתדיינות-מכריע  בית

הוא  מבחן ,  אומץ  באותה  פרשה  מבחן  עזר,  לגבי  מצבים  אלה.  מסתיימת  באופן  סופי

 16בפסקה  ,  שם  ('םלקבוע  כי  תחום  מוגדר  של  ההליך  הסתיי'אשר  מאפשר  ,  הסעד

 : היא האם, פי מבחן זה-על, השאלה). הדין-לפסק
בקטע  כלשהו  של  ההתדיינות  קיבל  התובע  או  נשלל  ממנו  הסעד  הסופי '

המשפט  הכריע  בשלב  הראשון -משום  שבית,  זאת.  שביקש  או  חלק  ממנו

באחת  או  יותר  מן  העילות  שנתבעו  באותה  תובענה  ופסק  לתובע  אחד  או  יותר 

כך  גם .  תבע  בגין  אותה  עילה  או  דחה  את  מתן  הסעד  המבוקשמן  הסעדים  ש

ופוסק ,  המשפט  מכריע  בתביעתו  של  אחד  או  יותר  מן  התובעים-כאשר  בית

הוא .  או  דוחה  את  מתן  הסעד  המבוקש,  להם  את  הסעד  המבוקש  על  ידיהם

הדין  כאשר  ניתנה  החלטה  הדוחה  חלק  מן  התביעה  או  התביעה  כנגד  אחד  או 

  '.יותר מן הנתבעים
משפט  קמא  כי -קבע  בית,  בהחלטתו.  דברים  אלה  יפים  גם  למקרה  שבפני.  5

אשר  מירוץ ,  היו  כל  אחד  עוולה  נפרדת,  נשוא  התביעה  שהוגשה  אליו,  הפרסומים

כי  ביחס  לשנים  משלושת ,  התוצאה  היא.  ההתיישנות  החל  לגביה  עם  מועד  הפרסום

המדובר .  ותמחמת  התיישנ,  היא  נדחתה,  לגביהם  הוגשה  התביעה,  הפרסומים

, פי  המבחנים  המתוארים-על,  החלטה  כזו.  בהחלטה  סופית  ביחס  לאותם  פרסומים

זונבנד   97/77א  "  ע-ב,  במקרה  דומה  מאוד  בעובדותיו,  כך  אף  נפסק.  דין-הינה  פסק

המבקש  טוען  כי  יש  לראות  את  מכלול  הפרסומים ,  אמנם.  466)  3(ד  לא"פ,  קלוגמן'  נ

עמדה  זו  לא ,  ברם.  ור  על  טענת  ההתיישנותובדרך  זו  מנסה  לגב,  כעילה  מתמשכת

כל  פרסום  מהווה  עילת  תביעה ,  משפט  קמא-פי  החלטת  בית-ועל,  נתקבלה

אשר  תקיפתו  היא  בדרך  של ,  דין-המדובר  בפסק,  כל  עוד  החלטה  זו  בתוקף.  עצמאית

 . משפט זה-לבית, ערעור בזכות
משפט  זה -ביתאשר  הערעור  עליו  הוא  ל,  דין  חלקי-כי  המדובר  בפסק,  התוצאה  היא

  ימים  מיום 45והמועד  להגשת  ערעור  עליו  הוא  ,  )המשפט-לחוק  בתי)  א(96סעיף  (

לעניין  תחולתה  של ;  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי397תקנה  (קבלתו  

ד "פ,  דרשן'  פלוני  נ  5123/97א  "דין  של  רשם  ראו  בש-תקנה  זו  על  ערעור  על  פסק

, איחור  של  יום  אחד,  אמנם,    המבקש  היהכי  האיחור  של,  מכך  עולה.  750)  4(נא
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 . לכך אפנה עתה. ועובדה זו תהווה נקודת המוצא לדיון בבקשה להארכת מועד
, משכך.  משפט  קמא  קבוע  בחיקוק-דינו  של  בית-המועד  להגשת  הערעור  על  פסק.  6

 ). 1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי528תקנה (הארכתו טעונה טעם מיוחד 
א "בש(אינה  מהווה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  ,  עות  בספירת  הימיםט,  כלל-רךדב

גם  העובדה  שמדובר ).  803דינים  עליון  נו  ,  יורשי  המנוח  זוהיר'  קהתי  נ  3112/99

, לטעם  מיוחד  למתן  ארכה,  כלשעצמה,  באיחור  של  יום  אחד  בלבד  אינה  נחשבת

סדרי ,  סמןראו  זו(שאם  לא  כן  היה  בכך  משום  שינוי  מסגרת  המועדים  הקבועה  בדין  

אין ,  עם  זאת).  897  בעמוד  )לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  הדין  האזרחי

המשפט  בטעות  בספירת -הכיר  בית,  עוד  לפני  שנים  רבות.  מדובר  בכלל  בל  יעבור

כטעם  מיוחד ,  31  ימים  ולא  30אשר  סבר  בטעות  כי  בחודש  מרס  ,  דין-ימים  של  עורך

 ד  יב"פ,    פתח  תקווה,קולנוע  שעריה'    הבר  נעזבון  שמריהו  31/58ש  "ב(למתן  ארכה  
יש  להביא ,  פי  הגישה  הנקוטה  בבקשה  להארכת  מועד-על,  זאת  ועוד).  897)  1(

ובהן  מידת  האיחור  וציפיותיו  של  בעל  הדין ,  בחשבון  את  מכלול  נסיבות  העניין

 . בהחלטה האם הוכח טעם מיוחד למתן ארכה, שכנגד
' פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "  רע-בט  ריבלין  השופ'  כבידי  -הגישה  הנוהגת  סוכמה  על

 ...746 )1(2002 על-תק, הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
דברי   (...הרואה  בזכות  הערעור  זכות  יסוד,  על  התפיסה,  בין  השאר,  גישה  זו  מבוססת

  ).191) 2(2002על -תק, שטרן' פרץ נ 1441/02א " רע- בכהן-השופטת  שטרסברג'  בכ
בנסיבות ,  ל"יושמה  לאחרונה  ההלכה  שנפסקה  בבקשת  הדר  הנ,  גישה  זועל  רקע  

על -  תק,קידר'  אליהו  נ  30111/01א  "ראו  בש(דומות  מאוד  לאלה  במקרה  שבפני  

 . וניתנה ארכה) 2002)1 (264
. איחור  המבקש  הוא  של  יום  אחד  בלבד,  כמוסבר.  דברים  אלה  יפים  גם  למקרה  שבפני

י  הוא  שוקל  לערער  זמן  ניכר  לפני  הגשת המבקש  הודיע  לבעל  הדין  שכנגד  כ

על  כוונתו  להגישו  ביום ,  14.7.02ביום  ,  הוא  אף  הודיע  לבעל  הדין  שכנגד.  הבקשה

. 30.5.02המשפט  המחוזי  מיום  -פי  החלטת  בית-הודעה  זו  הוגשה  על.  המחרת

 5סעיף  (אלא  אף  הסכימו  לבקשה  שבה  ,  המשיבים  לא  רק  שלא  הסתייגו  מהודעה  זו

לא  נוצרה  ציפיה  אצל  המשיבים  כי  לא  יוגש ,  בנסיבות  אלה.  )לבקשה  האמורה

א "ראו  בש(הגשתו  של  ערעור  ולא  ניתן  לומר  כי  הם  רכשו  חסינות  מפני  ,  ערעור

 3763/95א  "ראו  גם  ע;  569דינים  עליון  נז  ,  אוריאלי'  עזבון  המנוח  סמואל  נ  2108/99

אני ,  ר  והסיבה  לוונוכח  מידת  האיחו,  במצב  זה).  603)  2(95על  -  תק,ננס'  פלורו  נ

. הבקשה  מתקבלת,  לפיכך  .סבור  כי  הוכח  טעם  מיוחד  למתן  הארכה  המבוקשת

במניין  הימים  יבואו  גם .    ימים  מקבלת  החלטה  זו10המבקש  יגיש  את  ערעורו  תוך  
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 " .איני עושה צו להוצאות. ימי הפגרה

 איבוד מסמכים .טז
כטעם  מיוחד "    מסמכיםמציאת-איבוד  או  אי"  הוכר  אלמנט  זה  של  2636/02120  א"  בש-ב

 : נפסק כי. בנסיבות מיוחדות

-בפני  בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  בקשת  רשות  לערער  על  החלטה  של  בית"

 . 19.2.02משפט קמא מיום 
ושל  יום  עבודה ,    באיחור  של  שלושה  ימים–היינו  ,  24.3.02הבקשה  הוגשה  ביום  .  1

הוא  יום (ות  לערער  ביחס  למועד  הקבוע  בדין  לצורך  הגשת  בקשת  הרש,  אחד

מסביר  המבקש  כי  עומד  לו  טעם ,  אשר  אינה  נתמכת  בתצהיר,  בבקשה).  21.3.02

  להשליך 2  בדבר  כוונה  של  משיב  20.3.02אשר  עניינו  הודעה  שקיבל  ביום  ,  מיוחד

,   לאחר  שזה2אשר  נמצא  בחזקת  המשיב  ,  לזבל  את  החומר  המשפטי  של  המבקש

כי  הודעה  זו  אילצה ,  המבקש  טוען.  ורוקנו  את  תכולת  משרד,  3ביחד  עם  המשיב  

וכי  באותם  ימים  ממש  היה  עליו ,  אותו  לנקוט  הליכים  משפטיים  דחופים  בעניין  זה

  ביחס 25.3.02לטפל  בעניינים  דחופים  הקשורים  להתמחרות  שנקבעה  ליום  

אלא ,  כי  עניינים  משפטיים  אלה  אינם  עניין  שבשליטתו,  המבקש  טוען.  למשרדו

ונוכח  טענתו  כי  אינו ,  שהמבקש  מייצג  את  עצמו,    העובדהנוכח.  בשליטת  המשיבים

 . מבוקשת הארכה להגשת בקשת רשות לערער, בקו הבריאות
, מן  המסמכים  שצורפו  אמנם  עולה  אישור  לטענותיו  העובדתיות  של  המבקש)  א.  (2

וכי  ביום ,    הודע  לו  על  פינוי  החומר  המשפטי  ממשרדו20.3.02  כי  ביום  –היינו  

. 25.3.02ו  על  כך  שתהליך  ההתמחרות  ביחס  למשרדו  ייערך  ביום    הודע  ל19.3.02

ואשר ,  ניתן  לראות  בהליכים  אלה  משום  התפתחות  שאינה  בשליטתו  של  המבקש

 ).  לתקנות528ראו תקנה (עשויה לעלות כדי טעם מיוחד למתן ארכה 
מתגובת  הנאמן  עולה  כי  המבקש  היה  ער  זמן  רב  לכוונה  לפנות  את ,  עם  זאת)  ב(

, מתגובת  הנאמן  אף  עולה.  משפט  קמא-עוד  בטרם  החלטת  בית,  ואת  מסמכיוהציוד  

מעקרים  את  מידת ,  כל  אלה.  כי  במשך  תקופה  ניכרת  לא  פעל  המבקש  בעניין  זה

, צפוי-בלתי,  ונוטלים  ממנו  את  עוקצו  כטעם  מיוחד,  הדחיפות  הנוגעת  לעניין  זה

קשה  שבפני משפט  קמא  נשוא  הב-כי  החלטת  בית,  לכך  יש  להוסיף.  למתן  ארכה

על ,  תיאור  עניין  זה  כדחוף.  לפינוי  מסמכיו  וחפציו  של  המבקש,  בין  השאר,  מתייחסת

אינו  מתיישב  עם  התייחסותו  של  המבקש ,  20.3.02רקע  ההודעה  הנטענת  מיום  

                                                           
 .1427) 2(2002על -תק, כונס הנכסים הרשמי' גרבש נ' יחיאל נ 2636/02א "בש  120
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 . 19.2.02משפט קמא ביום -ידי בית-בו הוחלט על, עצמו לאותו עניין
קש  בפעולתו  בעקבות  קבלת כי  מידת  הדחיפות  לה  טוען  המב,  ניתן  היה  לצפות

נשוא ,  תאפיין  את  פעולתו  ביחס  לאותם  מסמכים  עצמם,  20.3.02ההודעה  מיום  

וספק  אם  המבקש  יכול ,  לא  כך  היה,  בפועל.  19.2.02המשפט  מיום  -החלטת  בית

 . לגלגל עניין זה לפתחו של מאן דהוא
עה ידי  המבקש  אינם  מצביעים  על  מני-העניינים  המתוארים  על.  זאת  ועוד)  ג(

ועד ,  19.3.02עד  ליום  )  או  בקשת  הארכה(כלשהי  מהגשת  בקשת  הרשות  לערער  

כי  המבקש  הותיר  את  עניין  בקשת  הרשות  לערער  לרגע ,  אין  זאת  אלא.  בכלל

אירע  האיחור  שהביא ,  דחופים  יותר  מנקודת  מבטו,  ומשצצו  עניינים  אחרים,  האחרון

 . להגשת הבקשה שבפני
על .  מיוחד  למתן  ארכה  בנסיבותיו  של  תיק  זהתיאור  זה  מכרסם  בקיומו  של  טעם  

הוא  מצביע  על  כך  שהמבקש  לא  נקט  בשקידה  הסבירה  המתבקשת  מבעל  דין ,  פניו

לעניין  זה  מתברר  כי ,  זאת  ועוד.  המבקש  כי  תינתן  לו  ארכה  לצורך  נקיטתו  של  הליך

כאשר  איחר  בהגשת ,  המבקש  לא  למד  את  הלקח  ממקרה  דומה  בו  ביקש  ארכה

שלא  בדרך ,  הדין  כשניסה  להגישו  ברגע  האחרון-  לשכת  עורכיערעור  לפי  חוק

-אביב  של  לשכת  עורכי-ועד  מחוז  תל'  גרבש  נ  8330/99פ  "ראו  בש(הקבועה  בדין  

 . כל אלה מקשים להעתר לבקשה שבפני). 45 )4(99 על-תק, הדין
כי ,  בהקשר  זה  הבאתי  בחשבון.  האם  ניתן  בכל  זאת  להיעתר  למבקש,  שקלתי)  ד(

מים  מיוחדים  נועדה  להגן  על  אינטרס  הצפיות  וההסתמכות  של  בעל הדרישה  לטע

ניתן  בגידרה  של  דרישה  זו  משקל  ניכר  לשאלה  האם  שינה ,  על  רקע  זה.  הדין  שכנגד

כן  נבחנה  במסגרת  זו  השאלה  מתי  נודע  לבעל .  בעל  הדין  שכנגד  את  מצבו  לרעה

  גיבש  בעל האם,  וכפועל  יוצא  מכך,  הדין  שכנגד  על  מועד  ההמצאה  למבקש  הארכה

באופן  שאיחורו ,  הדין  שכנגד  ציפיה  בפועל  לכך  שהערעור  יוגש  עד  למועד  מסויים

' סרגובי  נ  6997/00א  "ראו  בש(של  מבקש  הארכה  פוגע  בציפיה  האמורה  

הדין  במעמד -במקרה  שבפני  ניתן  פסק,  ברם).  2883  )3(2000  על-תק,  סילברסטון

היו  המשיבים  רשאים ,  במצב  זה.  הדין-המשיבים  היו  ערים  למועד  מתן  פסק.  הצדדים

וציפייתם  האמורה  התגבשה ,  21.3.02-לפתח  ציפיה  כי  הערעור  יוגש  עד  ליום  ה

 . קשה להעתר למבקש, גם מבחינה זו. באותו מועד
צפוי  מבחינת  המבקש  ויש  בו  כדי -עיתוי  הליכי  התמחור  היה  גורם  בלתי,  מנגד)  ה(

וצמה  המינימלית  של  הפגיעה עובדה  זו  מצטרפת  לע.  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

לאור  העובדה  שמדובר  באיחור  של  יום ,  בצפיות  המשיבים  ביחס  לסופיות  ההליכים

הרשות  המוסמכת '    סידי  נ–יהודית  פרנקו    9073/01א  "ראו  רע(עבודה  אחד  בלבד  
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ועל  רקע  המגמה ,  במצב  זה).  746  )1(2002  על-תק,  לפי  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים

קה  לפיה  מידת  הצדק  מחייבת  לתת  למבקש  הזדמנות העולה  לאחרונה  מן  הפסי

, כהן-שטרסברג'  השופטת  טראו  (למצות  את  זכותו  ולהגיש  בקשת  רשות  לערער  

לאחר ,  החלטתי,  191)  2(2002על  -תק,  שרה  שטרן'  משה  פרץ  נ  1441/02א  "רע

 . להעתר לבקשה שבפני, התלבטות
בהתחשב  בכך  שהחלטת ,  עם  זאת.  כי  שקלתי  לחייב  את  המבקש  בהוצאות,  אוסיף)  ו(

החלטתי  שלא ,  משפט  קמא  ניתנה  במסגרת  הליכי  פשיטת  רגל  של  המבקש-בית

הבקשה ,  סוף  דבר.ולא  להתנות  את  מתן  הארכה  בתשלום  הוצאות,  לחייבו  בהוצאות

 " .את בקשת הרשות לערער,  ימים15תוך , המשפט-המבקש יגיש לבית. מתקבלת

 שינוי בהלכה המשפטית .יז
 .המשפט  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  המועד-פי  פסיקה  עדכנית  של  בית-שינוי  בהלכה  על

  סמיכות  זמנים  בין –האחד  :  כי  עיקרון  זה  יחול  בהתקיים  שני  תנאים  מצטברים,  נפסק

  פניית  בעל  דין –והאחר  ,  ההחלטה  שעליה  מבקשים  לערער  לבין  ההלכה  הפסוקה  החדשה

ומם  של  שני  תנאים  אלה קי,  אכן  121.הדין  המחדש-המשפט  סמוך  לאחר  מתן  פסק-לבית

, אין  זה  מתקבל  על  הדעת.  חיוני  לשם  שמירה  על  היציבות  ההלכתית  ועל  הביטחון  המשפטי

, שניתנו  על  יסוד  ההלכה  הקודמת,  דין  או  החלטות-ששינוי  בהלכה  יפתח  פתח  לשינוי  פסקי

 122.ושהדיון בהם הסתיים זה מכבר

שינוי  ההלכה  המשפטית  כל אין  ל,  כאשר  האיחור  נגרם  בשל  סיבה  אחרת  לחלוטין,  אולם

  184/80:123 ש" ב-כך נפסק ב. נפקות

" טעם  מיוחד"והוא  מבקש  לראות  בו  ,  דין  קריב  בבקשתו-עוד  נימוק  מעלה  עורך"

סמוך  למועד  מתן ,  נשוא  ההתדיינות,  חל  שינוי  בהלכה,  לדעתו.  להצדקת  האיחור

 א"  ע-משפט  זה  ב-הדין  של  בית-וכוונתו  לפסק,  משפט  קמא-הדין  בבית-פסק

שלכאורה  עומדת  בסתירה ,  דין  קריב  הלכה  חדשה-שקבע  לדברי  עורך,  234/78

דין  קריב  מבקש  לראות  בשינוי -עורך.  משפט  קמא  בענייננו-הדין  של  בתי-לפסקי

 השופט  זוסמן'    כבוזאת  בהסתמך  על  האמור  מפיו  של,  ההלכה  טעם  מיוחד  להארכה

' בעמ,  57)  2(ד  יט"פ,  'אגודה  צרכנית  שיתופית  ואח'  גיטה  רייטל  נ  430/64א  "  ע-ב

אם  אכן  שונתה  ההלכה  ואם  שינוי  זה  כלל  נוגע  לעניין ,  עד  שאני  בא  לבחון).  62

                                                           
 .711) 2(ד ל"פ, גולדשטיין' מ נ"אל חיפה בע-אד 48/76ש "ב  121
 .535-536, 533) 1(ד מא"פ, יהודה שטרית' הסנה נ 1069/86ש "ב  122
 .308-309, 306) 1(ד לה"פ, חיה גלמונד' ל נ"ון המנוח יעקב לאלו זעזב 184/80ש "ב  123
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שבכל  מקרה  של  שינוי  הלכה  יכול ,  אם  אכן  הלכה  פסוקה  היא,  עליי  לבדוק,  שלפנינו

דין  ולבקש  להאריך  לו  את  המועד  להגשת  ערעור  על  החלטה  שניתנה -להתעורר  בעל

השופט '  כב,  בין  היתר,  דינו  האמור  אומר-בפסק.    השינויפי  הלכה  קודמת  לפני-על

 ): שם (זוסמן
הדין -עקב  פסק,  כי  השינוי  בהלכה,  שותף  אני  לדעתו  של  השופט  המלומד'

-לעומת  ההחלטות  שקדמו  לאותו  פסק,  525/63'  משפט  זה  בהמ-שיצא  מבית

על ,  טעם  מיוחד  לצידוק  הארכת  המועד)  'ב'  ההדגשה  שלי  ד(יכול  שישמש  ,  דין

  '.סיפה, 1963-ג"התשכ,  לתקנות סדר הדין האזרחי488יסוד תקנה 
טעם "השופט  הנכבד  לא  הוסיף  ולא  פירש  באלו  מקרים  שינוי  ההלכה  יכול  לשמש  

-שבכל  מקרה  ששונתה  ההלכה  יבקשו  בעלי,  אולם  אין  להעלות  על  הדעת,  "מיוחד

  בשינוי ויראו,  להאריך  להם  את  המועד,  פי  הלכה  קודמת-שהליכם  נידון  על,  דין

מסיבות ,  כמו  במקרה  שלפנינו,  גם  אם  האיחור  נגרם,  לכך"  טעם  מיוחד"ההלכה  

 . שונות לחלוטין
דין  קריב  ואינני  רואה  איך  ניתן  לכפר -סביר  נגרם  במשרדו  של  עורך-האיחור  הבלתי

 ".הדין האמור- בפסקהשופט זוסמן' כבעל הזנחה זו באמרתו של 

אנו "  טעם  מיוחד"שינוי  הלכה  הינו  בבחינת  שאלת  דרך  יישומה  של  ההלכה  הקובעת  כי  

 : ברטוב' ד הרשם 'כבשם נקבע מפי  48/76124 ש" ב-מוצאים ב

המבקשת  סומכת  את .  זוהי  בקשה  להארכת  המועד  להגשת  בקשה  לרשות  לערער"

על  שינוי ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי488פי  תקנה  -הנדרש  על,  טעמה  המיוחד

סדרי  הדין   ,זוסמן:  ראה  (–שישמש  טעם  מיוחד  יש  ושינוי  הלכה  יכול  ,  ואמנם.  הלכה

  אגודה  צרכנית 'גיטה  רייטלר  נ  430/64א  "וכן  ע,  683סעיף  ,  682'  מ  עהאזרחי

 :  אך בשני תנאים הכרחיים מצטברים–) 57 )2(ד יט" פ,' ואח,שיתופית
  חייבת  להיות  סמיכות  זמנים  בין  ההחלטה  שעליה  מבקשים  לערער  ובין –האחד  

וחובה  זו  מעוגנת  בעיקרון  הסופיות  ובביטחון  המשפטי  של ,  ההמשנ-ההלכה  החדשה

יתערער ,  אשר  זכה  בדינו,  דין-שהרי  לא  ייתכן  כי  בטחונו  המשפטי  של  בעל,  דין-בעל

וזכותו  תהיה  תלויה  ועומדת  על  בלימה  עקב  שינוי  בהלכה ,  לאחר  תקופה  ארוכה

  סמיכות –  תנאי  שני  הוא,  ומשנתמלא  תנאי  זה.  שחל  זמן  ארוך  לאחר  שזכה  בדינו

ומיד  עם  שינויה  של  ההלכה  או  בסמוך  מאוד ,  דין  להזדרז-על  בעל,  זמנים  נוספת

ל  נדחתה "הנ,  430/64א  "  ע-ואכן  ב.  עליו  להגיש  את  בקשתו  להארכת  המועד,  לכך

 . הבקשה להארכת המועד עקב שיהוי בהגשתה
                                                           

 .711) 2(ד ל"פ, נחמן גולדשטיין' מ נ"אל חיפה בע-אד 48/76ש "ב  124
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אשר ,  משפט  זה-דין  של  בית-כוח  המבקשת  על  שני  פסקי-סומך  בא,  בענייננו

אין ,  ועתה.  כן  מתגבש  לו  הטעם  המיוחד-על-תו  יש  בהם  שינוי  הלכה  ואשרלדע

 : ולהלן כמה מועדים, עלינו לבדוק אלא אם התקיימו שני התנאים הנזכרים
הדין  בערעור  של -  ופסק15.3.1974משפט  השלום  ניתן  ביום  -הדין  של  בית-פסק

כוח -  סומך  באעליהם,  הדין-שני  פסקי.  10.10.1974המשפט  המחוזי  ניתן  ביום  -בית

, )572)  1(ד  כח"  פ,יוסף  שיינליכט'  רחמים  תרשיש  נ  251/73א  "שהם  ע,  המבקשת

ניתנו ,  )365)  2(ד  כח"  פ,שלמה  דרעי'  פרנהיימר  נ-לוביציה  בראון  651/73א  "ע

בקשתו  הנוכחית  הגיש .  23.5.1974  והשני  המאוחר  ביום  14.2.1974הראשון  ביום  

  .1.3.1976 כוח המבקשת רק ביום-בא
הרי  שמתקיים ,  כוח  המבקשת  והיה  שינוי  בהלכה-שאם  אמנם  צודק  בא,  מצאנ

ימים  רבים  עברו  טרם ,    באשר  לתנאי  השני  עינינו  הרואות–אך  .  התנאי  הראשון

ושיהוי  כה  ארוך  נוטל  גם  נוטל  את  הטעם  המיוחד ,  כוח  המבקשת  בקשה  זו-הגיש  בא

 .  גורלה להידחות–ובקשתו , המצוי בשינוי הלכה
אלא  שאף  שינוי ,  כוח  המבקשת-ו  בלבד  שחלוף  הזמן  עומד  לו  לרועץ  לבאלא  ז,  ברם

 . הלכה לא מצאתי
הוא  מבנה  ישן  הקיים ,  ועל  כך  אין  חולק,  הדין  שבפנינו-נשוא  ההליכים  שבין  בעלי

משה   568/67א  "  ע-  בהשופט  לנדויובאשר  לבתים  ישנים  אומר  .  עוד  מימי  המנדט

 ): 454 ,449 )1(ד כב" פ,יעקב גרטל' מישאלוף נ
את  החוק  ומשום  כך ,  כלל-בדרך,  בבתים  ישנים  נוגד  ויתור  על  הגנת  הדייר'

החוק .  לא  כן  לגבי  בניינים  חדשים.  רואים  בו  התנאה  על  החוק  שאין  לה  תוקף

' מבע,  שם"  (...עצמו  מאפשר  לצדדים  להוציא  חוזה  כזה  מתחולת  הגנת  הדייר

454 ( 
-מאמץ  בית,  365)  1(ד  כז"  פ,משה  שטיינברג'    מרים  גייסט  נ377/72א  "  ע-וב

 : השופט ויתקוןהמשפט את האבחנה ואומר 
גם  ויתורו ,  אפשר  היה  לדייר  להתנות  על  מעמדו  כדייר  מוגן-כשלמכתחילה  אי'

כל  עוד  לא  חדל  להיות  דייר ,  על  אותו  מעמד  אינו  מועיל  ואינו  תופס  לגביו

ינו ואיש  לא  טען  לפנ.  פינוי  או  נטישה-הזכאי  להחזיק  במושכר  עקב  פסק

, ח  התכוון  המחוקק  להפוך  כביכול  בכוח  למפרע"שבחוקקו  את  החוק  מתשכ

לדיירות  מוגנת  שמותר  היה  להתנות ,  כל  דיירות  מוגנת  שאין  להתנות  עליה

  '.עליה
הדין  עליהם  תומך  המבקש  את  טענת  שינוי  ההלכה  עוסקים  בשאלות -שני  פסקי

 . אחרות ואין הלכתם משנה במאומה לדעתי את הפסיקה שלפנינו
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, 1955-ו"תשטה,  ד  לחוק  הגנת  הדייר8עד    א8הדין  הראשון  דן  בפירוש  סעיפים  -פסק

לגבי  נכס )  1972-ב"תשלה,  )נוסח  משולב(בחוק  הגנת  הדייר    9-12כעת  סעיפים  (

הדין  השני  עוסק  בבית -פסק.  עניין  שאינו  מתעורר  לפנינו,  פנוי  או  מתפנה

וההלכה ,  ק  הגנת  הדיירשמלכתחילה  אפשר  היה  להתנות  עליו  את  תחולתו  של  חו

 . גם מסיבה זו הייתי דוחה את הבקשה .הפסוקה האמורה לא שונתה בהם
ולחייב  את  המבקשת ,  הוחלט  לדחות  את  הבקשה  להארכת  המועד,  כן-על-אשר

 ". לירות500לשלם למשיב הוצאות הבקשה בסך כולל של 

ט  המחוזי המשפ-דינו  של  בית-  בקשה  להגשת  ערעור  על  פסק  נדונה294/00125א  "בש  -ב

לאחר  שגם  השגתה ,  אשר  דחה  את  ערעורה  של  המבקשת  על  שומת  המשיב,  30.3.98מיום  

 . בעניין נדחתה

) 2)(ב)(8)(א(30בסעיף  "  הסעת  סיור"הדין  נשוא  הבקשה  נסב  על  פרשנות  הדיבור  -פסק

 : נפסק כי. 1975-ו"תשלה, לחוק מס ערך מוסף

 . דין הבקשה להידחות"
עור  קבוע  בחוק  וככזה  דרושים  טעמים  מיוחדים המועד  להגשת  בקשת  רשות  ער

 ). 1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי528תקנה (מנת להאריכו -שיירשמו על
אין  בנימוק  שהציגה  המבקשת  בבקשתה  כדי  להוות  טעם  מיוחד  להארכת  המועד 

 . הדין לאחר שחלפו קרוב לשנתיים מיום שניתן-להגשת ערעור על פסק
בחרה  המבקשת  מטעמיה  שלא  להגיש ,  המשפט  המחוזי-ל  ביתדינו  ש-עם  מתן  פסק

דין  נוגד -העובדה  שכעבור  כעשרים  ואחד  חודשים  ניתן  פסק.  הדין-ערעור  על  פסק

, אכן.  אין  בה  כדי  להצדיק  הארכת  המועד,  המשפט  המחוזי  בתיק  אחר-ידי  בית-על

המשפט  העליון -ידי  בית-נפסק  בעבר  כי  שינוי  הלכה  על,  כפי  שטוענת  המבקשת

הינה  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  כאשר  קיימת  סמיכות  זמנים  בין  ההחלטה  שעליה 

-וכאשר  פניית  בעל  הדין  לבית,  מבקשים  לערער  לבין  ההלכה  הפסוקה  החדשה

, אסרף'  ניר  נ  257/88א  "בש(הדין  החדש  -המשפט  נעשית  בסמוך  לאחר  מתן  פסק

  ).533) 1(ד מא"פ, שטרית'  הסנה נ1069/86ש "ב; 481) 4(ד מב"פ
 . אלא שהלכה זו איננה ישימה לנסיבות המקרה שבפני

-ידי  בית-אין  המדובר  במקרה  זה  בהלכה  שנפסקה  על,  וזהו  העיקר,  ראשית

-וכידוע  פסק,  משפט  מחוזי-ידי  בית-דין  שניתן  על-כי  אם  בפסק,  המשפט  העליון

משפט  מחוזיים  אחרים -המשפט  המחוזי  אינו  מחייב  ואינו  מנחה  בתי-דין  של  בית
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-הדין  שניתן  על-מאחר  שפסק,  כן-על-יתר).  השפיטה:    לחוק  יסוד20סעיף  :  ראה(

, המשפט  העליון-המשפט  המחוזי  אינו  מהווה  הלכה  מחייבת  לגבי  בית-ידי  בית

לו  היה ,  הרי  שלא  היה  בו  כדי  להשפיע  על  סיכויי  קבלת  הערעור  של  המבקשת

 . מוגש
הדין  הנוגד  של -סקהדין  בעניינה  של  המבקשת  ועד  למתן  הפ-מיום  מתן  פסק,  שנית

כן  לא  ניתן  לומר  כי  מתקיים  בענייננו -ועל,    חודשים21-המשפט  מחוזי  עברו  כ-בית

התנאי  של  סמיכות  זמנים  בין  ההחלטה  שעליה  מבקשים  לערער  לבין  ההחלטה 

 " .אני דוחה את הבקשה, כן-על-אשר. הנוגדת

 :  עודד גרשון הרשם'כב נפסק מפי 20419/97126) 'חי(מ "ה -ב

  דיון. 3"
הגעתי ,  כוח  הצדדים  ואת  מכלול  נסיבות  העניין-לאחר  ששקלתי  את  טענות  באי.  א

 . למסקנה כי מן הדין לדחות את הבקשה
הדין  שעליו  מבקש  המבקש -  כאשר  פסק13.1.97הבקשה  שלפני  הוגשה  ביום  .  ב

-  חודשים  לאחר  פסק12.5-מדובר  בתקופה  של  כ,  היינו,  31.12.95לערער  ניתן  ביום  

 .  חודשים בהגשת הערעור11- של כהדין ובאיחור
עיקרון  סופיות  הדיון 'טען  כי  ,    וינברגר'דין  ע-עורך,  כוחו  המלומד  של  המבקש-בא.  ג

 . יש לשקול את יציבות ההלכה לעומת הנזק שנגרם, לדבריו. 'איננו עיקרון קדוש
יש  מקרים  שבהם  מוצדק  לסטות  מן  העיקרון  בדבר  סופיות  הדיון  וליתן  למבקש ,  אכן

, לעיתים,  אף  אם  מדובר,  זאת.    להגשת  ערעור  שהמועד  להגשתו  חלף  עברארכה

 ? אך במה דברים אמורים. באיחור ממושך
  לתקנות  סדר 528כאמור  בתקנה  "  טעם  מיוחד"במקרה  שבו  הצביע  בעל  הדין  על  

טעם  שיש  בו  כדי  להצדיק  הארכת ,  ")התקנות:  "להלן  (1984-ד"התשמ,  הדין  האזרחי

 . מועד כמבוקש
שיהיה  בו  כדי "  טעם  מיוחד"שני  כי  במקרה  שלפני  לא  הצביע  המבקש  על  כל  חוש.  ד

 . להצדיק הארכת מועד כמבוקש
מצוי  בחידוש  ההלכה  שיצא  מתחת  ידי "  הטעם  המיוחד"דין  וינברגר  טען  כי  -עורך

כוח  המבקש  לא  דק  פורתא  בטענתו -אלא  שבא.  בפרשת  עוזרהמשפט  העליון  -בית

 : זו
 28.11.96ביום  ,  בפרשת  עוזרהדין  -ולד  עם  מתן  פסקהצורך  בהגשת  הערעור  לא  נ

כוח -משום  שלמרות  שבא,  זאת.  31.12.95ביום  ,  הדין-אלא  מייד  עם  מתן  פסק
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, 3'  המשפט  קמא  ימחק  את  התביעה  כנגד  המשיבה  מס-המבקש  הסכים  לכך  שבית

 . 3' המשפט על דחיית התביעה כנגד המשיבה מס-הורה בית
לא  היה  בכך  כדי  למנוע  את ,  יקת  התביעההמשפט  קמא  במח-אילו  הסתפק  בית

אילו  כך  קרה לא היה מקום .  ל"  הנבפרשת  עוזרחידוש  התביעה  לאחר  חידוש  ההלכה  

-הצורך  בהגשת  הערעור  התעורר  כאשר  בית.  ולא  היה  כל  צורך  בהגשת  ערעור

כוח  המבקש  להסתפק  במחיקת  התביעה -למרות  בקשתו  של  בא,  המשפט  החליט

 . ת את התביעה כנגד הנתבעת האמורהלדחו, 3 'כנגד הנתבעת מס
.   חודשים  ולא  טרח  לערער12.5-במשך  כ"  שב  ואל  תעשה"אלא  שהמבקש  ישב  ב

בפרשת המשפט  העליון  -דינו  של  בית-הוא  נזכר  לעשות  כן  רק  כאשר  ניתן  פסק

 . עוזר
לאחר ,  עתה,  שהמבקש  הזניח  את  עניינו  ואין  הוא  יכול  לטעון,  כן-על,  המסקנה  היא

" טעם  מיוחד"המשפט  העליון  מהווה  -ידי  בית-  כי  חידוש  ההלכה  על,ההזנחה  כאמור

 . על שום כך אני עומד לדחות את הבקשה. המצדיק הארכת מועד
בנסיבות  העניין  ישא  כל   .אחרית  דבר  לאור  כל  האמור  לעיל  אני  דוחה  את  הבקשה.  4

 " .צד בהוצאותיו

.   שינויה  של  הלכה  נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  חרף986/02127א  "בש  -ב

 : נקבע כי

המשפט -ידי  בית-דין  שניתן  על-עניינה  הוא  פסק.  31.1.02הבקשה  הוגשה  ביום  .  1"

נדחתה  עמדת ,  דין-באותו  פסק.  4.11.99  ביום  556/95פ  "  ה-המחוזי  בירושלים  ב

  מגובה  הפיצוי  בגין 40%האם  רשאית  העיריה  המשיבה  להפחית  ,  המבקשים  בשאלה

-הכרעת  בית.    מקום  בו  המקרקעין  הופקעו  בשלמותם,הפקעת  חלקת  מקרקעין

 377/79א  "  ע-המשפט  העליון  ב-דינו  של  בית-המשפט  המחוזי  נשענה  על  פסק

הבקשה  שבפני  הוגשה  בעקבות  נתינתו .  645)  3(ד  לה"פ,  הוועדה  המקומית'  פייצר  נ

הוועדה   6417/97  -  ו5546/97א  "  ע-המשפט  העליון  ב-דין  של  בית-של  פסק

שם  נשתנתה  ההלכה  שנפסקה ,  הולצמן'  נון  ולבניה  קרית  אתא  נהמקומית  לתכ

ונתקבלה ,  כבוד  האדם  וחירותו:  על  רקע  חקיקתו  של  חוק  יסוד,  ל"  הנבפרשת  פייצר

פ "  ה-המשפט  המחוזי  ב-דינו  של  בית-עמדת  המבקשים  כפי  שהובעה  בפסק

 . 21.6.01הדין האמור ניתן ביום -פסק .ל" הנ556/95
על  המבקשים ,  לפיכך.  ארכת  מועד  שנקבע  בחיקוקהבקשה  שבפני  היא  לה.  2

הלכה ).    לתקנות528תקנה  (להצביע  על  דבר  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  
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המשפט  עשויה  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  לצורך  נקיטת -חדשה  מאת  בית

  סמיכות  זמנים –האחד  ':  הדבר  מותנה  בהתקיימם  של  שני  תנאים  מצטברים.  הליך

 –והאחר  ,  ה  מבקשים  לערער  לבין  ההלכה  הפסוקה  החדשהבין  ההחלטה  שעלי

 1069/86ש  "ב  ('הדין  המחדש-המשפט  סמוך  לאחר  מתן  פסק-פניית  בעל  דין  לבית

 ). 533) 1(ד מא"פ, שטרית' מ נ"הסנה חברה ישראלית לביטוח בע
 : כי, ביחס לתנאים אלה, הובהר
כתית קיומם  של  שני  תנאים  אלה  חיוני  לשם  שמירה  על  היציבות  ההל'

אין  זה  מתקבל  על  הדעת  ששינוי  בהלכה  יפתח  פתח .  והביטחון  המשפטי

דין  או  החלטות  שניתנו  על  יסוד  ההלכה  הקודמת  ושהדיון  בהם -לשינוי  פסקי

 ) 535בעמוד  ('.הסתיים זה מכבר
כי  מתן  ארכה  במצב ,  בהחלטה  בה  נדחה  ערעור  על  ההחלטה  האמורה,  ברוח  זו  הודגש

לא   (הסנה  חברה  ישראלית  לביטוח'  שטרית  נ  235/87ש  "ב(הלכה    +של  חידוש  

המשפט -שלא  ייווצר  נוהג  או  נוהל  של  פניה  מאוחרת  לבית...  'מותנה  בכך  ,  ))פורסם

כל  אימת  ומתחדש  דבר ,  של  כל  מי  שהתדיין  בעבר  ואשר  זמן  הערעור  לגביו  חלף

 . 'משפט זה-כלשהו בפסיקתו של בית
, ראשית.  ין  מקום  לארכה  המבוקשתיישום  דברים  אלה  במקרה  שבפני  מלמד  כי  א.  3

המשפט -דינו  של  בית-נגועה  הבקשה  שבפני  באיחור  ניכר  ביחס  למועד  בו  ניתן  פסק

הדין -חלפו  יותר  משבעה  חודשים  בין  מתן  פסק.  הלכת  פייצרהעליון  אשר  שינה  את  

במיוחד  נוכח  שפע ,  פרק  זמן  זה  הוא  פרק  זמן  ניכר.  לבין  הגשת  הבקשה  שבפני

 . המשפט העליון-יום להתעדכנות מהירה בפסיקה חדשה של ביתהדרכים הקיימות כ
הדין  המקורי  לבין  הגשת  הבקשה  חלפה  תקופה  ממושכת  של -בין  מתן  פסק,  שנית

מפרה  את  האיזון  העדין  הנדרש  בין ,  במצב  זה,  היענות  לבקשה  שבפני.  כשנתיים

ותי לבין  הרצון  להגשים  את  הצדק  המה,  המשפט-הצורך  ביציבות  הכרעותיו  של  בית

 . בכל מקרה ומקרה
המערערים  היו  רשאים  להגיש ,  אכן.  דין  הבקשה  שבפני  להידחות,  במצב  דברים  זה

 . ובכך לפתוח פתח לשינוי בהלכה בעניינם, משפט קמא-דין בית-ערעור על פסק
ונוכח  הנסיבות ,  משלא  עשו  כן.  שלא  לעשות  כן,  מטעמים  שלהם,  הם  בחרו

המבקשים  ישאו  בהוצאות .  יוחד  למתן  ארכהאין  במקרה  זה  טעם  מ,  המתוארות  לעיל

וכן  הפרשי  ריבית ,  מ  כדין"ח  לסכום  זה  יצורף  מע"  ש1,500המשיבה  בהליך  זה  בסך  

 " .והצמדה מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל
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לאחר   חרף  הטענה  כי  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  נדחתה  8732/01128א  "בש  -ב

 : נפסק כי. המשפט העליון-דין של בית-לכה בפסקהמשפט המחוזי שונתה הה-פסיקת בית

 . דין הבקשה להידחות. 2"
מנת  שאעתר -על,  לפיכך.  הבקשה  שבפני  היא  להארכת  מועד  שנקבע  בחיקוק)  א(

 528תקנה  (על  המבקשים  להצביע  על  דבר  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  ,  לה

 ). 1984-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי
המשפט  עשויה  להוות  טעם  מיוחד -כי  הלכה  חדשה  מאת  בית,  בפסיקה  נקבע)  ב(

 –האחד  ':  הדבר  מותנה  בשני  תנאים  מצטברים.  למתן  ארכה  לצורך  נקיטת  הליך

, סמיכות  זמנים  בין  ההחלטה  שעליה  מבקשים  לערער  לבין  ההלכה  הפסוקה  החדשה

ש "ב  ('הדין  המחדש-המשפט  סמוך  לאחר  מתן  פסק-  פניית  בעל  דין  לבית–והאחר  

, הובהר).  533)  1(ד  מא"פ,  שטרית'  מ  נ"הסנה  חברה  ישראלית  לביטוח  בע  1069/86

קיומם  של  שני  תנאים  אלה  חיוני  לשם  שמירה  על 'כי  ,  ביחס  לעקרונות  אלה

אין  זה  מתקבל  על  הדעת  ששינוי  בהלכה .  היציבות  ההלכתית  והביטחון  המשפטי

  הקודמת  ושהדיון דין  או  החלטות  שניתנו  על  יסוד  ההלכה-יפתח  פתח  לשינוי  פסקי

  .)535 'בעמ ('בהם הסתיים זה מכבר
אשר  דחה  ערעור  שהוגש  על ,  הנשיא  שמגר'  כבבהקשר  זה  אף  הודגש  בהחלטת  

לא   (הסנה  חברה  ישראלית  לביטוח'  שטרית  נ  235/87ש  "ב(,  ההחלטה  האמורה

שלא ...  'כי  ההלכה  בדבר  מתן  ארכה  במצב  של  חידוש  הלכה  מותנית  בכך  ,  ))פורסם

המשפט  של  כל  מי  שהתדיין  בעבר -נוהג  או  נוהל  של  פניה  מאוחרת  לביתייווצר  

-כל  אימת  ומתחדש  דבר  כלשהו  בפסיקתו  של  בית,  ואשר  זמן  הערעור  לגביו  חלף

 . 'משפט זה
כי  התשובה  לשאלה  זו ,  נראה  לי?  האם  תנאים  אלה  מתקיימים  במקרה  זה)  א.  (3

הוא  ניתן  לא .    סופידין-הדין  נשוא  הבקשה  שבפני  הוא  פסק-פסק.  היא  בשלילה

המדובר  בפער  זמנים .  עשר  חודשים  לפני  הגשת  הבקשה  שבפני-פחות  מארבעה

היעתרות  לבקשה  בנסיבות  אלה  תעמוד  בניגוד  חזיתי  לשיקול .  ממשי  וארוך

אשר  עניינו  שמירת  היציבות  המשפטית  ומניעת  פתיחתם  של  הליכים ,  המדיניות

פתיע  כי  לא  ניתן  למצוא  כל  מקרה לא  מ,  על  רקע  זה.  שהדיון  בהם  הסתיים  זה  מכבר

 . או תקופה קרובה לה במשכה, בו ניתנה ארכה בחלוף תקופה כה ממושכת
 .  היתה צד לו4המבקשת . 24.4.01הדין המחדש ניתן ביום -פסק. זאת ועוד) ב(

 4כוחם  של  המבקשים  ייצג  את  המבקשת  -בא.  באורח  מיידי,  איפוא,  הוא  נודע  לה
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הדין  מייד -על  פסק,  איפוא,  אף  הוא  ידע.  הדין  המחדש-בו  ניתן  פסק,  בהליך  האמור

-  חודשים  מאז  מתן  פסק7לא  הוחוור  כלל  מדוע  חלפו  ,  בנסיבות  אלה.  עם  הינתנו

הרי ,  הדין  סבוך-גם  אם  פסק.  ועד  להגשת  בקשת  הארכה  שבפני,  הדין  המחדש

גם .  ומכל  מקום  לא  הצריכה  תקופה  כה  ארוכה  לצורך  הפנמתה,  שתוצאתו  ברורה

אין  הבקשה  שבפני  קרובה  לעמוד  בדרישות  לביסוסו  של  טעם ,  כן-על,    זומבחינה

 . מיוחד בנסיבות העניין
כי  הטעם  המיוחד  הנטען  מעורר  גם  קושי  בכל  הנוגע ,  בשולי  הדברים  אוסיף)  ג(

בפרשת  מגדל .  ל  לענייננו"  הנבעניין  מגדללרלוונטיות  ההלכה  החדשה  שנפסקה  

פי  שתי  הפוליסות -מבוטחים  והמבטחים  עלנפסק  כי  ביטוח  כפל  אפשרי  מקום  בו  ה

הדברים  היו  אמורים  כאשר  היה  מדובר  בפוליסות  לביטוח ,  ברם.  הנדונות  אינם  זהים

ידי  מבטחת -טענת  ביטוח  הכפל  הועלתה  במקרה  שבפני  על,  לעומת  זאת.  רכוש

טענה  לקיומו  של .  כלפי  מבטחת  שביטחה  את  הרכב  בביטוח  רכוש,  בביטוח  אחריות

מן  ההכרעה .  בפרשת  מגדל,  ולא  הוכרעה,  יבות  כאלה  לא  נדונהביטוח  כפל  בנס

באשר  נדרש  דיון  האם ,  באותה  פרשה  לא  ניתן  גם  לגזור  את  התוצאה  למקרה  שבפני

כפי  שהיה ,  במקרה  שבפני  קיימת  זהות  של  האינטרסים  המבוטחים  בשתי  הפוליסות

 . בפרשת מגדל
  את  גורל  ההתדיינות   אינה  מכריעהבפרשת  מגדלכי  ההלכה  החדשה  שנפסקה  ,  מכאן

מנת  להצליח -הרי  שעל,  גם  לו  הייתי  נעתר  לבקשת  הארכה.  נשוא  בקשת  הארכה

משפט  זה  היה  על  המבקשים  לבסס  הלכה  חדשה  משל -בבקשת  רשות  לערער  בבית

ככל ,  מטבע  הדברים.  מעוררת  הבקשה  שבפני  קושי,  גם  מנקודת  מבט  זו.  עצמם

, מאלה  העולות  בבקשת  הארכהשהנסיבות  לגביהן  נפסקה  ההלכה  החדשה  רחוקות  

, וככל  שההלכה  עצמה  רחוקה  מלהכריע  במישרין  בהתדיינות  נשוא  בקשת  הארכה

במצב  הדברים ,  אכן.  יקשה  לראות  בהלכה  החדשה  משום  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

ספק  רב  אם  ההלכה  החדשה  עשויה  להוביל  לשינוי  בתוצאת  ההתדיינות ,  בתיק  זה

 .  עוד יותר הצידוק להעתר לבקשת הארכהנחלש, בשל כך. שבין הצדדים שבפני
המבקשים  ישאו  בהוצאות  המשיבים .  כי  דין  הבקשה  להידחות,  המסקנה  היא

מ  כדין  ובתוספת  הפרשי "בצירוף  מע,  ח"  ש3,000טרחה  בבקשה  זו  בסך  -ובשכר

 " .ריבית והצמדה מיום מתן החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל
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 המשפט-טעות של מזכירות בית . יח

משפט  זה  תוך  המועד -הודעת  הערעור  אכן  הגיעה  לבית  נדון  מקרה  בו  272/80129'  המ  -ב

 : ואלו הם, אלא שהוחזרה לשולחה בשל פגמים שהמזכירות גילתה בה, שנקבע להגשתה

הדין  שצורף  להודעת  הערעור  לא  צויין  מועד  נתינתו  ולא  צויינו  בו  שמות -בפסק . א

 ; הצדדים

לא  כיסה  את  סכום  האגרה  שעל ,    להודעת  הערעורשצורף,  הסכום  הנקוב  בשיק . ב

תיקן  את  הפגמים  האמורים ,  דין  אנבר-עורך,  כוח  המערערות-בא.  המערערים  לשלם

, אלא  שבינתיים  חלף  ועבר  המועד  להגשתו,  והחזיר  את  הודעת  הערעור  למזכירות

 . נרשם ואף נקבע מועד הדיון בו, למרות האיחור קובל הערעור

 : נפסק כי

, על  כל  פנים  לאחר  שהומצאו  לצדדים  ההזמנות  לדיון,  עד  הדיון  בערעורסמוך  למו"

כי  הערעור  הוגש  לאחר  תום  המועד  ולכן ,  כוח  המשיבה-בא,  דין  וינס-גילה  עורך

לאחר  קבלת ,  בבקשה  למחיקת  הערעור  החלטתי.  הסף-הגיש  בקשה  למחיקתו  על

  בעובדה וזאת  בהתחשב,  כי  זו  תידון  במעמד  הדיון  בערעור,  תגובת  המערערות

 . שמועד הדיון קרב ובא
דין  אנבר  החליט  רק  בשלב  זה  להגיש  בקשה  להארכת  המועד  וזו  עכשיו -עורך

דין  אנבר  בבקשתו  מתיחסים  בחלקם  למהותם  של -נימוקיו  של  עורך.  לפנינו

ובחלקם  לשיחות  טלפוניות  שניהל  עם ,  שבגינם  הוחזרה  לו  הודעת  הערעור,  הפגמים

שכן .  בכוונה  אתעלם  מתוכנן  של  אותן  השיחות.  ייןהמשפט  באותו  ענ-מזכירות  בית

המשפט  המועמסת -מיותרות  הן  לחלוטין  ומטרידות  ללא  כל  צורך  את  מזכירות  בית

 . מעל לכוחותיה
פיה  יש  לדעתי  לחרוץ  את  גורלה  היא  האם -השאלה  המתעוררת  כבקשה  זו  ושעל

 . ין אנברד-את החזרתה לעורך, שגילתה המזכירות בהודעת הערעור. חייבו הפגמים
מונה  את  המסמכים  שיש ,  1963-ג"התשכ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי)  א(389תקנה  

, שעליה  מערערים,  ביניהם  גם  העתקים  של  ההחלטה,  לצרף  לכתב  הערעור  וצורתם

דין  אנבר  אכן  צירף -עורך.  העתקים  אלה  חייבים  להיות  מאושרים  כאמור  בתקנה

-מסתבר  שבעת  הקראת  פסק.  יןהדין  מאושרים  כד-לכתב  הערעור  העתקים  של  פסק

הדין  שאיננו  נושא  את  שמות  הצדדים -המשפט  נמסר  לידו  העתק  מפסק-הדין  בבית

                                                           
 .606) 3(ד לד"פ, לבון חנה' נ'  אח2-סנובסקי רחל ו 272/80' המ  129



     ע בחיקוקהארכת מועד שנקב: 'שער ב

 
הארכת מועדים 234 

 

, כפי  שנמסר  לידו,  דין-העתקים  מאושרים  מאותו  פסק,  ולא  צויין  בו  מועד  נתינתו

לדעתי  נהג  במקרה  זה  כשורה  ואין  לראות  בפגם ,  דין  אנבר  לכתב  ערעורו-צירף  עורך

לא  יכולה ,  דהיינו  האגרה  החסרה,  גם  הפגם  הנוסף.  עורזה  עילה  להחזרת  הער

ושני  הפגמים  גם  יחד  אינם  מהווים  פגיעה  בהוראות ,  לשמש  עילה  להחזרת  הערעור

 . לתקנות סדר הדין האזרחי, 393שעליהן דנה תקנה , פרק כה לסדר הדין בערעור
  של הרי  מחובתה,  מאחר  שכתב  הערעור  הוגש  בזמן  ואינו  מנוגד  להוראות  הפרק  כה

המזכירות  לקבלו  ולאחר  קיבולו  לדרוש  להוסיף  את  הפרטים  החסרים  בכתב  הערעור 

 . ידה-וכן לדרוש תשלומה של יתרת האגרה תוך מועד שייקבע על
המשפט  בהחזרת  הערעור  וטעות  זו  כשלעצמה  יכולה -שטעתה  מזכירות  בית,  מכאן

 ,  ליאון,ביעק  155/58'  ראה  לעניין  זה  המ(להארכת  המועד  "  טעם  מיוחד"לשמש  

ציון  שלמה '  נ)  מויאל(  יוסף  וסלומון  בואנוס  יורשי  המנוחה  מסעודה  בואנוס  ,מאיר

 ). 166ע לד "פ; 845) 1(ד יב"פ, גבריאל
דין -משלא  קובל  הערעור  חייב  היה  עורך,  דין  וינס  לעניין  זה-וצודק  עורך,  נכון  הדבר

לה  אם   ולפנות  אל  שופט  ולבקש  החלטתו  בשא393אנבר  לפעול  כאמור  בתקנה  

נוסף  לכך  חלה  על  המערערות ,  הערעור  ממלא  או  שאינו  ממלא  אחרי  ההוראות

את  בקשתן  להארכת  המועד  ולא ,  כשנודע  להן  על  התקלה,  החובה  להגיש  מייד

אולם  אין  לראות  בכך  פגיעה ,    דין  אנבר  לא  נהג  כאמור-עורך.  לעכבה  זמן  ממושך

 . שהראה בטענותיו" טעם המיוחד"ב
ערעור  כשר  לרישום  עם  הגשתו  ויש  לראות  מועד  הגשתו לדעתי  היה  גם  כתב  ה

 . לראשונה כמוגש כדין
מכל  הטעמים  האמורים  הוחלט  להאריך  את  המועד  להגשת  כתב  הערעור  ולראותו 

 " .כאילו הוגש כדין

-הודעת  הערעור  האמור  נתקבלה  במזכירות  של  בית  נדון  מקרה  בו  123/75130ש  "ק  ב-ב

-ידי  עובד  בית-הדין  אושר  על-אלא  שהעתק  מפסק,  משפט  זה  תוך  המועד  שנקבע  להגשתו

המזכירות  החזירה  את .  המשפט  כנדרש-ידי  המזכיר  הראשי  של  בית-המשפט  בלבד  ולא  על

דין  למבקשת  בגלל  העדר  האישור  של  המזכיר  הראשי  ובינתיים  חלף  המועד -מסמכי  בי

 : נפסק כי. להגשת הערעור

להארכת  המועד "  טעם  מיוחד"כוח  המבקשת  מבקש  לראות  בתקלה  זו  -בא"

 ,'אברהם  קריניצי  ואח'  בנימין  תיק  נ  190/60'  המ  -ומסתמך  על  ההלכות  שנקבעו  ב

, )1048  )2(ד  יד"  פ,מדינת  ישראל'  אבנר  בן  עובד  נ  196/60'  המ  -וב,  )918ד  יד  "פ
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 . שבהן נדונו מקרים דומים
כוח  המשיב  מתנגד  לבקשה  וטוען  בצדק  כי  המועד  שנקבע  להגשת  הערעור -בא

אלא  גם  כדי  להתגבר  על  כל  מיני  תקלות ,  לא  רק  להכנתו  של  הערעורמיועד  

 -הוא  רואה  סמוכין  לדעתו  זו  ב.  שעלולות  לקרות  במהלך  הכנת  הערעור  והגשתו

עזבון אליהו טנאני באמצעות ' מ נ"חברה ישראלית לביטוח בע" הסנה" 150/70ש "ב

 ). 635) 2(ד כד" פ,' ואח,אלמנתו אילנה טנאני
אלא  שלדעתי  רצוי  לאבחן  בין  תקלה ,  כוח  המשיב-גישתו  של  באאינני  שולל  את  

כוח -ידי  בא-כי  ההלכות  שצוטטו  על,  נראה  לי  גם.  ותקלה  ולא  להכליל  בכך

כי  גם  בהן  נדונו  מקרים  של  הגשת ,  המבקשת  הן  קרובות  יותר  למקרה  שלפנינו

לדעתי  הגיע  הזמן .  ידי  המזכיר  הראשי-הדין  לא  אושר  על-ערעור  שהעתק  מפסק

הדין  ולהסתפק  באישורו  של -ון  מחדש  את  הדרישה  לאישורו  של  ההעתק  מפסקלבח

דין  בלבד  ולא  של  המזכיר  הראשי  אשר  לא  תמיד  מוצא  את  הזמן  לבדוק  כראוי -עורך

 . הדין אם הוא אכן זהה למקור-את פסק
ומאריך  את "  טעם  מיוחד"מכל  האמור  לעיל  נוטה  אני  לראות  בנימוקי  בקשה  זו  

 " . תוך יומיים מהיוםהמועד להגשת הערעור

 :  אמיר זולטי הרשם'כב נפסק מפי 2709/00131א "בש -ב

איני  מוצא  מקום  להרחיב  בשאלה  מהו  המועד  המדוייק  בו .  דין  הבקשה  להידחות.  4"

מן  המסמכים  שמביא .  הדין  נשוא  בקשת  רשות  הערעור  בפני  המבקש-הובא  פסק

אפשר  שאף  היה  סמוך  ביותר ו  (8.3.00כי  מועד  זה  קדם  ליום  ,  לכאורה,  עולה,  המשיב

  מתיישב  יותר  עם 2212/00א  "גם  מועד  הגשתו  של  ע).  הדין-למועד  מתן  פסק

אולם  איני  מוצא  לנכון .  7.2.00הדין  עוד  ביום  -ההנחה  שהמבקש  קיבל  את  פסק

דין  על  סמך -קביעת  מועד  הידיעה  על  פסק.  לקבוע  באופן  פוזיטיבי  כי  אכן  כך  הדבר

מנורה   1890/00א  "בש:  וראו(ום  לעיוותים  ולתקלות  עלולה  לגר"  ראיות  נסיבתיות"

 27/99א "ע: השוו; )840) 2(ד נד"פ, מ"בע) 1990(אוליצקי כריה ' מ נ"איזו אהרון בע

 )2(97על  -תק,  סלימאן'  אסמעאיל  נ  1113/97א  "רע;  741)  5(ד  נג"פ,  פילו'  מרקוביץ  נ

  המבקש  כי  קיבל  לידיו די  לי  בגרסתו  של.  ובנסיבות  העניין  אין  בכוונתי  לנהוג  כך)  59

כאשר  גם  לפי  גרסה  זו  הוגשה  הבקשה  שבפני  לאחר .  8.3.00הדין  ביום  -את  פסק

המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על .  חלוף  המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור

  לחוק 38סעיף  :  וראו(קבוע  בחיקוק  )  או  דוחה  אותו(דין  המאשר  פסק  בורר  -פסק

שהוחלף   (1957-ז"  התשי,המשפט-לחוק  בתי)  ב(19סעיף  ,  1968-ח"הבוררות  התשכ
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ותקנה )  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי)  ב(41ידי  סעיף  -על

לפיכך  טעונה ").  התקנות:  "להלן,  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי398

טעם  כאמור  לא  נמצא  לי ).    לתקנות528תקנה  :  וראו"  (טעם  מיוחד"הארכתו  

 אין המבקש מציין מיהו אותו –לא  פורטה כל צורכה "  ותההסתמכ"טענת  .  בבקשה

כך  שאין  למעשה  כל .  מהו  תפקידו  והיכן  הוא  עובד,  שעל  עצתו  הסתמך"  אורגן"

אפילו  היה  מקום  לשמוע  טענה  מעין  זו :  זאת  ועוד.  בסיס  להתייחסות  לטענה  זו

-רך  הרי  בענייננו  היה  המבקש  מיוצג  כל  העת  ואין  עו–מפי  בעל  דין  שאינו  מיוצג  

  ודאי  לא  בכל  הנוגע  להליכים  ומועדים –המשפט  -דינו  חי  מפיהם  של  עובדי  בית

גם ).  1681)  2(2000על  -תק,  גיא  כהן'  דין  נ-  עורך,רות  פוגל  7846/98א  "ע:  וראו(

לב  בסיווג  הליך  הערעור  אינה  מועילה -כוחו  טעו  בתום-הטענה  שהמבקש  או  בא

, 527/86ש "ב, 748/86ש "ב: אוור" (טעם מיוחד"טעות  בחוק אינה יוצרת :  למבקש

) 4(ד  מ"פ,  קיבוץ  יפעת'  מ  נ"חברה  לעבודות  בניה  ופיתוח  בע.  ט.ס.ב  304/86א  "ע

; 503,  500)  1(ד  מ"פ,  'סיטרון  מילטון  ואח  'שלום  אוחנה  נ  24/86ש  "ב;  384,  379

, 'ארגון  סוכנים  ובעלי  תחנות  דלק  בישראל  ואח'  מדינת  ישראל  נ  5778/94א  "בש

: וראו(גם  חשיבותו  הנטענת  של  ההליך  אינה  גוברת  על  האיחור  ).  872)  4(ד  מח"פ

 Her Majesty The Queen in Right of 4719/93 א"ל  וכן בש"  הנ5778/94א  "בש

Canana652 646) 5(ד מז"פ, 'רבקה ריינהולד ואח'  נ.(  
 1,500המבקש  יישא  בהוצאות  המשיב  בסך  .  הבקשה  להארכת  מועד  נדחית  איפוא

 " .ח"ש

 : נפסק כי. בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות לערערנדונה  187/02132א "בש -ב

משפט -  על  החלטה  של  בית7905/01א  "  ע-ב)  בזכות(המבקשים  הגישו  ערעור  .  1"

-החלטת  בית.  קמא  בבקשה  לביטול  פסק  בורר  שניתן  בסכסוך  בינם  לבין  המשיב

כי  ערעור  זה  יימחק ,    קבעתי6.12.01בהחלטה  מיום  .  6.8.01משפט  קמא  ניתנה  ביום  

עתה .  ולא  ערעור,  שכן  היה  על  המבקשים  להגיש  בקשת  רשות  לערער,  מן  הרישום

פונים  המבקשים  בבקשה  למתן  ארכה  לצורך  הגשת  בקשת  רשות  לערער  על 

 . ההחלטה האמורה
  לתקנות  סדר 528תקנה  "  (טעם  מיוחד"מתן  ארכה  לצורך  נקיטת  הליך  זה  טעונה  .  2

 . איני סבור כי טעם כזה הוכח במקרה שבפני). 1984-ד"התשמ, הדין האזרחי
טעות  שבדין  לעניין  טיב  הליכי ,  דין-המיוצגים  בידי  עורך,  אפילו  טעו  המבקשים)  א(

הדין  לעניין ".  טעם  מיוחד  למתן  ארכה"הרי  שאין  זו  טעות  המהווה  ,  התקיפה
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, הוא  קובע.  הוא  ברור,  1968-ח"התשכ,  תקיפתן  של  החלטות  לפי  חוק  הבוררות

אין .    לחוק  הבוררות  כי  הליך  התקיפה  הינו  באמצעות  בקשת  רשות  לערער38יף  בסע

אשר  יכולים  להצדיק  את  האיחור  של ,  בהירות  או  ערפול-לעניין  זה  כל  אי

 . המבקשים
בדבר  הליך ,  המשפט-בהירות  במזכירות  בית-אשר  לטענת  המבקשים  בדבר  אי)  ב(

כי  המצג  שהוצג ,  עולהמתצהירו  של  המבקש  ,  ראשית.  התקיפה  הנכון  במקרה  זה

ולא ,  בפניו  עם  הגשת  הליך  היה  כי  על  המבקשים  להגיש  בקשת  רשות  לערער

כוח  המבקשים  לא -אף  עולה  כי  בא,  זאת  ועוד.  במצג  זה  אין  כל  טעות.  ערעור

בכל  אלה  איני .  אלא  עמד  על  דעתו  כי  המערער  רשאי  להגיש  ערעור  בזכות,  הוטעה

 . המשפט-ת בדין עקב מצג של מזכירות ביתלטענה של טעו, ולו לכאורי, רואה יסוד
  ימים  אחרי  חלוף  המועד 14,  14.10.01המשפט  ביום  -המבקשים  פנו  לבית.  זאת  ועוד

, לא  היה  כל  שינוי  מצב  לרעה  שלהם,  במצב  זה.  האחרון  להגשת  בקשת  רשות  לערער

 . גם מבחינה זו אין במצג זה כדי להוות עילה למתן ארכה. בהסתמך על המצג הנטען
, עם  חלוף  המועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער,  סיף  כי  המשיב  היה  רשאי  להניחאו

התגבשה ,  אחרי  חלוף  המועד  האמור.  משפט  קמא  לא  תותקף  עוד-כי  החלטת  בית

בהירות -עצם  המצג  הנטען  בדבר  אי,  במצב  זה.  מפני  הליך  תקיפה  כאמור"  חסינותו"

על  פני  עניינו  של של  הדין  אין  בו  די  כדי  להביא  להעדפת  עניינו  של  המבקש  

 . המשיב
משפט  קמא  בכל  הנוגע -גם  בטענתם  של  המבקשים  לעניין  טעותו  של  בית)  ג(

איני  רואה ,  21.8.01פי  בקשה  שהגישו  ביום  -על,  להימנעותו  מאישור  פסק  הבורר

  הבהרתי  כי  בהליכים  האמורים 6.12.02בהחלטתי  מיום  .  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

אין  כדי  לשנות  את ,  יס  המשפטי  לנקיטתםאשר  לא  ברור  הבס,  מטעם  המבקשים

משפט  קמא  מיום -מועד  תחילתו  של  מירוץ  המועדים  לתקיפת  החלטתו  של  בית

-  לחוק  בתי81אפילו  היה  מדובר  בהליכים  לתיקון  טעות  לפי  סעיף  ,  זאת.  6.8.01

היא  ההוראה  היחידה  אשר  עשויה  היתה  לאפשר  את ,  1984-ד"התשמ,  המשפט

ולא ,  בפני  לא  הוסברה  עמדת  המבקשים  לעניין  זהבבקשה  ש.  ההליכים  האמורים

לא  הוסבר .  אשר  עשויה  להצדיק  מתן  ארכה,  עולה  טעות  בדין  שלהם  באותו  עניין

-כיצד  הליכי  התיקון  שיזמו  המבקשים  גרמו  לאיחורם  של  המבקשים  בהליך  לבית

אף  לא  הוברר  מהו .  או  הביאו  לטעותם  בכל  הנוגע  להליך  התקיפה  הנכון,  משפט  זה

ידי -אשר  נדחו  על(לסברת  המבקשים  כי  עצם  נקיטתם  של  ההליכים  האמורים  היסוד  

משפט -משנה  את  טיב  החלטתו  של  בית)  20.9.01משפט  קמא  בהחלטה  מיום  -בית

כי  היתה  או ,  ומוציאה  אותה  מגדר  החלטה  במסגרת  חוק  הבוררות  איני  סבור,  קמא
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,   חוק  הבוררות  לכןכי  אף  ההליכים  הנזכרים  היו  בגדריו  של,  בהירות  כלשהי-ישנה  אי

 . איני סבור כי גם בהליכים האמורים יש טעם מיוחד למתן ארכה
כי  לא  הובהר  בבקשה  שבפני  מדוע  התעכבה  הגשת ,  בשולי  הדברים  אוסיף)  ד(

בו  הודע  למבקשים  על  החלטתי  למחוק  את  הערעור ,  16.12.01הבקשה  שבפני  מיום  

 14לאחר  איחור  של  ,  שה  שבועותעיכוב  זה  של  כשלו.  6.1.02ועד  ליום  ,  6.12.01מיום  

גם  כשהוברר  להם .  מחליש  עוד  יותר  את  עוצמת  טענות  המבקשים,  ימים  מלכתחילה

אין  זו .  לא  אצה  למבקשים  הדרך,  המשפט-שטעו  בהליך  שנקטו  ואיחרו  בפניה  לבית

דרך  פעולה  זו  אף  נעדרת  את  מידת ,  דרך  פעולה  סבירה  של  בעל  דין  המבקש  ארכה

ות  ממי  שהוברר  לו  כי  נקט  בהליך  שגוי  ועקב  כך  החמיץ  את לה  ניתן  לצפ,  הדחיפות

 . המועד לנקיטת הליך
 2,000המבקשים  ישאו  בהוצאות  המשיב  בבקשה  זו  בסך  .  הבקשה  נדחית,  סוף  דבר

מ  כדין  והפרשי  ריבית  והצמדה  מיום  החלטה  זו  ועד  ליום  התשלום "בצירוף  מע,  ח"ש

 " .בפועל

 דליקה ושריפת המסמכים .יט
-דינו  של  בית-בקשה  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  על  פסק  נדונה  228/79133ש  "ב  -ב

ושעניינו  ערעור  על ,  547/78  בתיק  אזרחי  ,29.6.1979המשפט  המחוזי  בנצרת  שניתן  ביום  

 . אר' מאדמות הכפר מג15619 בגוש 47חס לחלקה ילוח הזכויות שמתי

הגשת  הערעור בתצהיר  שצירף  המבקש  לבקשתו  להארכת  המועד  טען  שלא  עמד  במועד  ל

 :  טעמיםלושהמש

דין  בירושלים  כדי  שיטפל  בעניינו  וזה  ביקש  ממנו  להמציא  את  כל -הוא  פנה  לעורך . 1

צילם  את  התיק  ואחרי  עלותו  בשנית ,  המבקש  חזר  לנצרת.  המסמכים  השייכים  לתיק

 ; ו דיבר נסע לחוץ לארץעימהדין ש-לירושלים עם כל המסמכים הוברר לו שעורך

  פרצה  דליקה ,דין  אחר  שייצגו-  למקום  עבודתו  כשבכוונתו  לחפש  עורךאחרי  שחזר . 2

 ; במקום ושרפה את כל מסמכיו

ומאחר  שהיה  דרוש  לו ,    ימים  להגשת  הערעור10רק  ,  אחרי  השריפה,  מאחר  שנותרו  לו . 3

דין  אחר  אשר  עליו  ללמוד  את -זמן  לשם  צילום  המסמכים  מחדש  והעברתם  לעורך

 . ך לו את המועד להגשת הערעור בחודש נוסףביקש להארי, החומר מיסודו

 : נפסק כי
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דהיינו  יום  אחד  לאחר  המועד ,  14.8.1979הבקשה  להארכת  המועד  הוגשה  ביום  "

 . להגשת הערעור
. חקרה  את  המצהיר  על  תצהירו,  כוח  המשיבה-באת,  מרגלית'  הדין  הגב-עורכת

ים  כדי  שזה דין  אליאס  חורי  מירושל-ומתוכן  החקירה  עולה  שהמבקש  פנה  לעורך

-ואחרי  שהתבקש  להמציא  את  כל  המסמכים  וחזר  בשנית  למשרדו  של  עורך,  ייצגו

. דין  אחר  שייצגו-ושעליו  לחפש  לו  עורך.  דין  חורי  נאמר  לו  שהוא  נמצא  בחוץ  לארץ

  פרצה  שריפה  בשטח  מטע 2.8.1979עולה  שביום  ,בהתאם  לאישור  שצירף  לבקשה

 . חזר מירושליםשהוא מקום עבודתו אליו , השקדים של המבקש
המבקש  אמר  בחקירתו  שהוא  גר  במטע  יחד  עם  פועליו  בשני  אוהלים  וכל  המסמכים 

  יחד  עם ,תו  באוהל  ועלו  אף  הם  באשיהמשפט  המחוזי  היו  א-השייכים  לתיק  בית

האסון  שנפל  עליו  היה  כבד .    שכללה  אף  את  כספו  ובגדיו,האוהלים  על  כל  תכולתם

לאחר  השריפה  לא  היה  המבקש .  י"  ל400,000-ד  ונזקיו  הסתכמו  בלמעלה  מומא

במצב  שיכול  היה  להמשיך  ולטפל  בהגשת  הערעור  מאחר  שהיה  טרוד  בטיפול  בעניין 

.   כשכל  עמלו  במשך  שנים  רבות  ירד  לטמיון,השריפה  אשר  השאירה  אותו  בחוסר  כל

שלח  את  בנו  שיצלם  את  המסמכים ,  מייד  לאחר  שהתאושש  במקצת  מעניין  השריפה

וזה  אמנם  הזדרז  והגיש  את .  סאקלי  מכפרו  וביקש  ממנו  לייצגודין  ע-ופנה  לעורך

 . הבקשה להארכת המועד
דין  עסאקלי  ביקש  לראות  בשריפה  שקרתה  ובמצבו  הנפשי  של  המבקש  לאחר -עורך

כן  ביקש  להתחשב  בכך  שהמבקש  הוא  אדם .  טעם  מיוחד  להארכת  המועד,  השריפה

 . רי הדיןחסר השכלה שאינו יודע קרוא וכתוב ואינו מתמצא בסד
ושיש  לראות  בכך ,  מרגלית  טענה  שלא  הוכח  שום  טעם  מיוחד  להארכת  המועד'  הגב

  ואין  זה  כלל ,  יום  מאז  הגשת  הערעור  ועד  לשריפה  מחדל  של  המבקש35שחלפו  

,   מה  עוד.דין  אחר-ברור  מדוע  לא  היה  סיפק  בידו  בתוך  תקופה  זו  למצוא  לו  עורך

רעור  ואף  בהם  לא  פעל  למציאת   ימים  להגשת  הע10שלאחר  השריפה  נותרו  לו  

שאין  לראות  בעניין  השריפה  טעם  מיוחד ,  מרגלית'  טענה  גב,  עם  כל  הצער.  דין-עורך

 ...להארכת המועד
דין  אחר  כדי  שייצגו  בערכאת -רצונו  של  המבקש  לשכור  את  שירותיו  של  עורך

גרם  לכך  שהיה  עליו ,  המשפט  דלמטה-כוחו  בבית-לאחר  שהתאכזב  מבא,  הערעור

 . ייצגו, ורק הוא, דין חורי-ת דרכיו עד לירושלים משום רצונו העז שעורךלטלטל א
דין -לא  ראיתי  שיהוי  מצדו  כאשר  ארבעה  ימים  לאחר  שהתיצב  במשרדו  של  עורך

צילם  את   ,וזאת  אחרי  שחזר  לנצרת,  חורי  בפעם  הראשונה  ביקר  שם  בשנית

ים  שלו אתרע  מזלו  של  המבקש  וכשהיה  במטע  השקד.  המסמכים  וחזר  לירושלים
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עלה  זה  באש  יחד  עם  כל  רכושו  וציודו  כולל  המסמכים  הנוגעים  לתיק  שהיו  אתו 

אפשר  להבין  למצבו  של  המבקש  לאחר .  באוהל  שבו  גר  בעת  העבודה  במטע

, אותו  צבר  במשך  שנות  עמל  רבות  עולה  באש,  כשראה  לנגד  עיניו  שרכושו,  השריפה

גם .  רעור  נשמט  מזכרונוושעניין  הע,  וברור  מהנסיבות  שכל  מעיניו  היו  בשריפה

לאחר  התאוששותו  מהשריפה  נקט  המערער  בפעולות  מהירות  כדי  שלא  להחמיץ 

  יום  אשר  חלפה  מיום 12ואין  לראות  בתקופה  של  ,  את  המועד  להגשת  הערעור

כתקופה ,  המשפט  הבקשה  להארכת  המועד-השריפה  ועד  שהגיעה  למזכירות  בית

 . סבירה בנסיבות העניין-בלתי
י  מגיע  למסקנה  שהמבקש  הצליח  להראות  טעם  מיוחד  שיצדיק  את מכל  האמור  הננ

 30-והנני  נעתר  לבקשתו  ומאריך  לו  את  המועד  להגשתו  ב,  האיחור  בהגשת  הערעור

 " .יום מהיום

 תקלה בדואר .כ
 :  נפסק כי188/80134 'המ -ב

לדעתי  החמיר  הרשם  קמעא  עם  המערערים  בסרבו  להאריך  להם  את  המועד  להגשת "

הגיש  לרשם  היו  טענות ,  פרקליט  המערערים,  הדבר  שבבקשה  שמר  פזנכון  .  ערעורם

הטענות  הללו  נשארים  נתונים  המצטרפים  לבדי  טעם "  ניכוי"אבל  גם  אחרי  .  סרק

. 19.11.1979המשפט  המחוזי  ניתן  ביום  -הדין  בבית-פסק:  488בגדר  תקנה  ,  מיוחד

כאשר  שלח  את .    היה  מר  פז  בשירות  מילואים6.12.1979-  ו21.11.1979בין  הימים  

  והודעת  הערעור  לקתה  לכל  הדעות –משפט  זה  -הודעת  הערעור  אל  מזכירות  בית

  קרתה  תקלה  בדואר  בעיכוב  מסירת  הודעתה  של –בפגמים  שלא  אפשרו  את  קיבולה  

אולם  לא ,  ההודעה  נשלחה  אמנם  ביום  קבלת  הניירות:  המשפט  על  כך-מזכירות  בית

  היה  זה  יום  אחד  אחרי  עבור  התקופה בבר.  4.1.1980נתקבלה  אצל  מר  פז  אלא  ביום  

כאשר  קיבל  את .  בינתיים  לא  ידע  מר  פז  שערעורו  לא  קובל.  להגשת  הערעור

-תיקן  את  הפגמים  ושלח  את  הניירות  מחדש  למזכירות  בית,  ההודעה  על  כך

 4.1.1980זמן  נוסף  של  כחמישה  ימים  עבר  אחרי  קבלת  ההודעה  ביום  ,  אכן.  המשפט

  החסר  ושלח  את  הודעת  הערעור  מחדש  למזכירות עד  שהשלים  מר  פז  את  החומר

הוא  יכול  היה  להגיש  את  בקשתו  להארכת  המועד  עוד  לפני  השלמת .  המשפט-בית

אולם  נראה  לי  שעובדה  זו  אינה  שקולה  כנגד  הנסיבות  האחרות  שהזכרתי ,  החומר

 . לעיל המדברות לזכות המערערים

                                                           
 .195) 4(ד לד"פ, 'יעקב רונן ואח' נ'  אח3-יק ו'לאה בנצ 188/80' המ  134
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  להגשת  ערעורם  למשך לפיכך  אני  מקבל  את  הערעור  ומאריך  למערערים  את  המועד

 " . אין צו להוצאות. שבוע ימים מהיום

 ידיעה על דחיית התביעה-אי .כא
בה  נדחתה  בקשתו  של ,  לעבודהדין  -ערעור  על  החלטת  רשם  ביתנדון    1001/01135ח  "עא  -ב

 : נפסק כי. הדין האיזורי-דינו של בית-המערער להארכת מועד להגשת ערעור על פסק

  לאחר  שבחן  את  טיעוני  הצדדים  ומכלול הרשם  מירון  הטעמים  שביסוד  החלטת.  3"

אינן  נופלות ,  כי  נסיבות  המקרה,    לכלל  מסקנההרשם  מירוןנסיבות  המקרה  הגיע  

בגדר  אותם  המקרים  בהם  האיחור  בהגשת  הערעור  נבע  מסיבה  שהיתה  מחוץ 

העובדה ,  הרשם  מירוןלשיטת  .  לשליטתו  של  המערער  והמצדיקה  את  הארכת  המועד

דין  אין  בה  כדי -אייזיק  לא  יידע  את  המערער  אודות  קיומו  של  פסקדין  -שעורך

שיצדיק  הארכת  מועד  ואף  אין  להבדיל  בין  בעל  דין  המיוצג "  טעם  מיוחד"להקים  

 . דין ציבורי-ידי עורך-ידי פרקליט פרטי לבין בעל דין המיוצג על-על
הם  אינם כי  על  פני  הדברים  ,  בין  היתר,  הרשם  מירוןקבע  ,  אשר  לסיכויי  הערעור

 . טובים
 : כוח המערער-טענות הצדדים בערעור טענות בא. 4

האחד  שואף  לבסס  את :  כוח  המערער  נחלקות  לשני  נדבכים  עיקריים-טענות  בא

השני  נוגע  למשקל .  להארכת  מועד"  טעם  מיוחד"דיות  נסיבות  המקרה  כמקימות  

 . שיש ליחס לסיכויי הערעור כטעם המצדיק הארכת מועד
כי  האיחור  בהגשת ,  בין  היתר,  כוח  המערער-  טוען  בא–מיוחד  אשר  לטעם  ה.  א

לפיה ,  דין  אייזיק  וכי  יש  לאבחן  בין  ההלכה  הנוהגת-הערעור  רובץ  לפתחו  של  עורך

, לבין  מקרים,  הדין-תקלות  במערכת  יחסים  שבין  פרקליט  ללקוחו  אינן  עניין  לבית

עשה  או  במחדל בהם  יש  מקום  להפריד  בין  הישויות  ולראות  במ,  דוגמת  המקרה  דנן

כי  מאחר ,  כן  טוען  המערער.  של  פרקליט  נסיבה  חיצונית  שאינה  בשליטת  הלקוח

הדין -ועסקינן  במשפט  הביטחון  הסוציאלי  יש  ליתן  לגישה  הסלחנית  הנהוגה  בבתי

 . בבקשות מעין אלה משקל מיוחד
כי  הרשם  נמנע  מלהיכנס  לעובי ,  כוח  המערער-אשר  לסיכויי  הערעור  טוען  בא.  ב

-לשיטתו  של  בא.  ובכך  יש  משום  פגם,  שלא  כדרכו  במקרים  אחרים  בהם  דן,  הקורה

 . כאמור בכתב הערעור, סיכויי הערעור למעלה מטובים, כוח המערער
הרשם  מירון כוח  המשיב  בהחלטתו  של  -תמכה  בא,  כוח  המשיב  מנגד-טענות  בא

                                                           
 .674) 2(2001אר -תק, המוסד לביטוח לאומי' בוזגלו אריה נ 1001/01ח "עא  135
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ער בקשת  המער:  בין  היתר,  ולפיהן,  על  טענותיה  בפניו,  בעיקרן,  מנימוקיה  וחזרה

הדין  ומבלי  שהובא  בה  כל -להארכת  מועד  הוגשה  שבעה  חודשים  לאחר  מתן  פסק

העובדה  שהמערער  המתין  חודשיים  בין  המועד  בו ;  טעם  מיוחד  להארכת  מועד

הדין  האיזורי  לא  זכתה  להסבר  מניח -דין  אייזיק  לבין  פנייתו  לבית-התקשר  אל  עורך

-  לו  כתב  המינוי  של  באגם  העובדה  שהמתין  שבועיים  מיום  שהוצא,  כך.  את  הדעת

טענת  המערער  שסבר  שהחמיץ  את  המועד  להגשת ;  כוחו  הנוכחי  לבין  פנייתו  אליו

כי  טעות  של  בעל  דין  או ,  הערעור  אינה  יכולה  להועיל  לו  מאחר  והלכה  מושרשת  היא

אין  ולא  צריך  להיות  כל ;  ידיעת  החיקוק  אינם  מהווים  טעם  מיוחד  להארכת  מועד-אי

ידי -ידי  פרקליט  באופן  פרטי  לבין  בעל  דין  המיוצג  על-וצג  עלהבדל  בין  בעל  דין  המי

סיכויי  הערעור  כשלעצמם  אינם ;  פרקליט  שמונה  לו  מטעם  הלשכה  לסיוע  משפטי

 . הם אינם גבוהים, במקרה דנן, להארכת מועד ובכל מקרה" טעם מיוחד"מהווים 
  היפים הדין  לא  מכבר  נקבעו  הדברים  הבאים-הכרעה  באחת  הפרשות  בהן  דן  בית.  5

 : כדלקמן, לענייננו
להלן   (1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -  לתקנות  בית73תקנה  '

מועד  זה  שנקבע .    יום30כי  המועד  להגשת  ערעור  בזכות  הוא  ,  נקבע)  התקנות

 125תקנה  "  (מטעמים  מיוחדים  שיירשמו"רשאי  הרשם  להאריכו  ,  בחיקוק

מחוקק  המשנה  לזכותו  של  צד ניתן  ביטוי  לחשיבות  שמייחס  ,  בכך).  לתקנות

או  אם  צפוי  הוא  להמשך ,  מתדיין  לדעת  אם  הסתיימה  ההתדיינות  וזכייתו  בידו

סופיות  הדיון  מחייבת  תחימת  מועדים ,  לשון  אחר.  ההליכים  בדרך  של  ערעור

  '.לאפשרות התמשכותם
תורת ר  שלמה  לוין  בספרו  "עמד  ד,  לענייננו"  הטעם  המיוחד"על  חשיבותו  של  

 : באלה הדברים, )ט"תשנ(מבוא ועקרונות יסוד  – האזרחית הפרוצידורה
  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לאו  דווקא  משום "טעם  מיוחד"נדרש  ...  '

אלא  משום ,    את  מי  שמפר  את  כלליהם"להעניש"שסדרי  הדין  מכוונים  

  מפני "החסינות"משמש  נקודת  איזון  ראויה  בין  אינטרס  '  טעם  המיוחד'שה

עבור  המועד  החוקי  להגשת  הערעור  העומד  לזכות המשכת  ההליכים  לאחר  

לבין  האינטרס  של  מבקש  ההארכה ,  המשיב  כאשר  מועד  הערעור  כבר  חלף

 '.שענייננו  יתברר,  הדין-היכול  להראות  שיש  בידו  עילת  השגה  טובה  על  פסק

, מ"תעשיות  רוגוזין  בע'  יוסף  שגיא  נ  3857/86א  "ע:  וראה  גם,  109'  שם  בעמ(

פרי  תנובה '  סעיד  אבו  הרביד  ואח  1014/00ח  "עא:  ראה  (').706)  2(ד  נב"פ

 ). 61) 1(2001אר -תק, מ"בע
כי  אכן  נסיבות ,נחה  דעתנו,  כוח  הצדדים-לאחר  שבחנו  את  כלל  החומר  וטענות  בא
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 . המצדיק הארכת מועד" טעם מיוחד"המקרה שבפנינו אינן מלמדות על 
היא  סלחנית  וכי הדין  -כי  גישתם  של  בתי,  כוח  המערער-כי  צודק  בא,  נוסיף

את  ברור  הערעור ,  חרף  מחדלי  בעל  הדין,  הדין-בהתקיים  נסיבות  מיוחדות  יעדיף  בית

הדין  אינה  בבחינת -גישה  זו  והטענה  של  חסימת  שערי  בית,  אולם.  לגופו  של  עניין

 ". טעם מיוחד" והיא תועיל למבקש רק במקום שבו יצליח להוכיח "מילת קסם"
 . קרים אלהאינו נופל בגדר מ, המקרה דנן

נחה .  אלה  הם  בבחינת  נימוק  שיש  בו  כדי  להנחות  את  הרשם,  אשר  לסיכויי  הערעור

 .  שקלם במידה הראויההרשם מירוןכי , דעתנו
 ".לאור כל האמור לעיל הערעור נדחה. סוף דבר. 6

 קיום שני הליכים באותו סכסוך  .כב
 : ברטוב'  ד הרשם'כב נפסק מפי 347/81136' המ

-דינו  של  בית-משפט  זה  על  פסק-בבקשה  זו  הגיש  ערעור  לביתהמשיב  הראשון  "

דם  הגישו  ערעור יוהמבקשים  מצ,  1692/77א  "  ת-ב,  המשפט  המחוזי  בחיפה

, וכדי  למנוע  טענה,  כדבריהם,  ולמען  הזהירות,  אלא  שלא  הסתפקו  בו,  שכנגד

הדין -חפצים  הם  להגיש  ערעור  על  פסק,  שהערעור  שכנגד  חורג  בחלקו  ממסגרתו

מכאן  בקשתם  זו  להארכת  המועד .  בינתיים  חלף  הזמן  להגשת  הערעור.  האמור

 . שהוחמץ
משפט  זה -שנפסקה  בבית,  כוח  המבקשים  תומך  את  בקשתו  בעיקר  בהלכה-בא

, המשפט-שבאותו  עניין  כבר  תלוי  ועומד  ערעור  לפני  בית,  כי  העובדה,  ושקבעה

ורטות פיה  מפ-הלכה  זו  והפסיקה  על.  לשמש  טעם  מיוחד,  היא  עצמה,  יכולה

, פרץ  את  טובים-בורסי  (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  ר  י"ומוסברות  בספרו  של  ד

 . ופטור אני מלחזור עליה, 683, 682) ד"תשל, 4מהדורה 
 359/78'  שינתנה  בהמ,  בשאלת  היקפה  של  ההלכה  האמורה  דנתי  בקיצור  בהחלטתי

כי ,  את  דעתיוהבעתי  ,  )401)  2(ד  לב"פ,  שם  טוב  כהן'  נ'  פלקון  ואח  580/76א  "ע(

המשפט  חייב  לשקול -ובית,  איננה  מחייבת  בכל  המקרים"  הליך  תלוי  ועומד"הלכת  

 . כל מקרה ומקרה לגופו של העניין
אשר  דן  בהליך  שהוגש ,  המשפט-שבית,  בכך,  לדעתי,  העיקרון  הטמון  בהלכה  הוא

ושזה  יידון  יחד  עם ,  להכשיר  הגשתו  של  הליך  נוסף,  במקרים  מסויימים,  יכול,  כדין

לא  זהות  הצדדים  היא  הקובעת ,  במקרה  זה.  גם  אם  הוגש  באיחור,  ההליך  שלפניו

                                                           
 .763) 3(ד לה"פ, ' אח2-ציון עטר ו' נ' מ ואח"תנובה בע 347/81' המ  136
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 . העומד לדיון, אלא העניין) 665) 2(ד יח"פ, אגד' סמואל נ 121/64' המ: ראה(
וההליך  השני  אינו  בא  להרחיב  את ,  אם  ההתדיינות  בשני  ההליכים  היא  באותו  העניין

ידי  הארכת -  ההליך  השני  לדיון  עלהמשפט  את-או  אז  יכשיר  בית,  יריעת  ההתדיינות

  בהחלטתו הנשיא  אולשן'  כבלדעה  זו  מוצאים  אנו  סימוכין  בדברי  .  המועד  שהוחמץ

 : 1293' בעמ, 1291) 2(ד י"פ, 'מורגנשטיין ואח' דוד לוי נ 132/56' המ -ב
שהרי  בין  כה  וכה  תלוי ,  ...לאחר  ששמעתי  את  טענות  שני  הצדדים  שוכנעתי'

ל  יתברר "ואם  יחד  עם  הערעור  הנ,  סכסוך  שבין  הצדדיםועומד  ערעור  על  כל  ה

שבין  כה  וכה  מהווה  חלק  של ,  השופט  שילה'  כבגם  הערעור  על  החלטתו  של  

אין  אני  סבור  כי  יש  בזה  משום  שינוי  המצב  הקיים  שבין ,  הערעור  התלוי  ועומד

 '.הצדדים
 . להארכת המועד" טעם מיוחד"הנשיא ' בנסיבות האמורות מצא שם כב

משפט  זה  הוא  על -הערעור  העומד  ותלוי  בבית.  מצבם  של  המבקשים  שלפנינושונה  

ואילו ,    של  הודעת  הערעור2כאמור  בסעיף  ,  'גבה  הפיצויים  שנפסקו  למערער  בלבד'

, מכאן.  מעלים  אלה  את  שאלת  האחריות,  שבכוונת  המבקשים  להגיש,  בערעור

 . המרחיב את יריעת ההתדיינות, שערעורם הוא על עניין שונה
ופטור  אני ,  שהעלו  המבקשים,  הרי  מתבטלים  שאר  הנימוקים,  נפול  נימוק  עיקרי  זהב

 –"  חשיבות  הבעיה"  ל–אני  מוצא  לנכון  להתייחס  רק  לאחד  מהם  .  מלדון  בהם

  דינו  של –וזהו  נימוק  המשתמע  מפסק  ,  שלדברי  המבקשים  מתעוררת  בערעורם

, ה  לטענה  זובהשיב,  מטעם  המשיבים,  דין  וייל-צדקה  עורך.  משפט  קמא-בית

ולא  היתה  כל ,  היתה  ידועה  למבקשים  מראש,  אם  אכן  קיימת,  "חשיבות  הבעיה"ש

טענה  זו ,  על  כל  פנים.  תוך  המועד  שנקבע  להגשת  הערעור,  מניעה  לערער  בשאלה  זו

ואין  בה  כדי  להועיל  למבקשים  מכוחה ,  "טעם  מיוחד"כשלעצמה  אינה  יכולה  לשמש  

 ). 7) 1(ד יז"פ, אב תמירז' שמאלי נ 501/62' המ: ראה(המצטבר 
שיזכה  אותם  בהארכת  המועד ,  המבקשים  לא  הראו  טעם  מיוחד,  סיכומו  של  דבר

  הוצאותיהם  בבקשה 3-  ו2המבקשים  ישלמו  למשיבים  .  ובקשתם  נדחית,  המבוקשת

 ".מ" שקלים בתוספת מע500זו בסכום כולל של 

 : שחם'  ע הרשם' כבנפסק מפי 8495/01137א "בש -ב

' כברכת  מועד  לצורך  הגשת  בקשת  רשות  לערער  על  החלטת  בפני  בקשה  להא"

 . 15.10.01מיום , יפו-אביב-המשפט המחוזי בתל-בבית, אליעז-השופטת שטרנברג
במסגרת ,  המשפט-ידי  בית-עניינה  של  ההחלטה  היה  במינוי  של  מומחה  על.  1

                                                           
 .383) 4(2001על -תק, 'עמנואל שאלתיאל ואח' עיריית נתניה נ 8495/01א "בש  137
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בהחלטה .  הליכים  לאישורה  של  תובענה  שהוגשה  כנגד  המבקשת  כתובענה  ייצוגית

אשר  לכתחילה ,  דעת  מטעם  המבקשת-המשפט  כי  חוות-החליט  בית,  רההאמו

המבקשת  פנתה  בבקשה .  לא  תוגש,  משפט  קמא-ידי  בית-הותרה  הגשתה  על

הדעת -משפט  קמא  לצורך  הגשת  חוות-על  רקע  פנייתה  לבית,  להארכת  מועד

בקשתה  נומקה .  המשפט-האמורה  מטעמה  לידי  המומחה  שמונה  בידי  בית

משפט  קמא  לפניה  כזו  תייתר  את  הצורך  בבקשת -ל  ביתשהעתרות  ש,  באפשרות

 . משפט זה-רשות לערער לבית
, דעתו-המשפט  את  חוות-  הגיש  המומחה  מטעם  בית26.11.01ביום  ,  בינתיים.  2

והתייתרה  הבקשה  שהיתה  תלויה ,  דעת  מטעם  המבקשת-בטרם  הוגשה  לו  חוות

.   שבפניואשר  היוותה  בסיס  לבקשת  הארכה,  משפט  קמא-ועומדת  בפני  בית

לצורך  הגשת ,    ימים60בבקשה  לקבלת  ארכה  של  ,  בנסיבות  אלה,  המבקשת  פנתה

משפט  קמא -טוענת  המבקשת  כי  בכוונתה  לבקש  בבית,  עתה.  בקשת  הרשות  לערער

וכי  מן  הראוי  שההליכים ,  המשפט-דעתו  של  המומחה  מטעם  בית-את  פסילת  חוות

  וביחס  להחלטה 15.10.00משפט  קמא  מיום  -משפט  זה  ביחס  להחלטת  בית-בבית

אם  יהיה  צורך  בתקיפתה  של  החלטה ,  אשר  תוגש  בימים  הקרובים,  בבקשת  הפסילה

 . ותקיימו במאוחד, זו
לא  טוענת  עוד  המבקשת  כי  הליכי  בקשת  הרשות  לערער  כנגד ,  במצב  שנוצר

, הנימוק  לבקשת  הארכה  המקורית  עבר.    עשויים  להתייתר15.10.01ההחלטה  מיום  

 ?  חרף זאת יש מקום להעתר לבקשת הארכה שבפניהאם. איפוא מן העולם
הארכתו  טעונה  ביסוסו ,  ככזה.  המועד  בו  מדובר  הוא  מועד  שנקבע  בחיקוק)  א.  (3

 . 1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי528כקבוע בתקנה , של טעם מיוחד
 . כי בנסיבות העניין קשה למצוא טעם כזה, נראה לי

וראו (ועדים  להגשת  בקשת  הרשות  לערער  הבקשה  שבפני  הוגשה  במסגרת  המ

המאריכה  ארעית  את  המועד  להגשת  בקשת  הרשות ,  4.11.01החלטתי  מיום  

, במועד,  ואף  גילתה  דעתה,  מבחינה  זו  נקטה  המבקשת  בשקידה  סבירה).  לערער

א "ראו  ע  (15.10.01משפט  קמא  מיום  -בדבר  כוונתה  לתקוף  את  החלטת  בית

הבקשה  מבוססת  על ,  לעיצומה).  911,  906)  2(  פד  נה,קסט'  ידידיה  נ  6842/00

המשפט  מיום -אפשרות  כי  להליכי  בקשת  הרשות  לערער  כנגד  החלטת  בית

עניינם  של  הליכים .    יתווספו  בקרוב  הליכי  תקיפה  נוספים  מטעם  המבקשת15.10.01

את  העניין  נשוא  ההחלטה  מיום ,  לפחות  חלקית,  אלה  משיק  ואף  חופף)  אפשריים(

אם  אמנם  יינקטו  הליכי  תקיפה  ביחס  לבקשה (י  בהליכים  כולם  כ,  דומה.  15.10.01

עוברת  כחוט  השני  טענת  המבקשת  בדבר  הצורך  בהגשת ,  )שבדעת  המבקשת  להגיש
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. דעת  שהוגשה  מטעם  המשיבים-מנת  לאזן  חוות-על,  דעת  מומחה  מטעמה-חוות

 . בכך יש כדי לתמוך בבקשה שבפני
  טעם  מיוחד  המצדיק  הארכת  המועד בכל  זאת  איני  סבור  כי  יש  במקרה  זה,  ברם)  ב(

גם  אם  יתקיימו  הנסיבות  העומדות  ביסוד ,  בכל  מקרה.  להגשת  בקשת  הרשות  לערער

של  שתי  החלטות  שונות  של ,  יהא  צורך  בהליכי  תקיפה  נפרדים,  הבקשה  למתן  ארכה

בכל  מקרה  יידרש ,  בשל  כך.  אשר  אינן  מתמזגות  האחת  ברעותה,  משפט  קמא-בית

הבקשה  שבפני  אינה  חוסכת .  בשני  הליכים  שיבואו  בפניומשפט  זה  להכריע  -בית

-בין  אם  יוארך  המועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער  על  החלטת  בית.  צורך  זה

לגרום  לכך  שההליכים  יידונו ,  אם  תרצה,  תידרש  המבקשת,  ובין  אם  לאו,  משפט  קמא

ן ובי,  אפשרות  זו  קיימת  בין  אם  אעתר  לבקשת  הארכה.  או  בפני  אותו  מותב,  במאוחד

או ,  אין  הבקשה  שבפני  מסייעת  במידה  ממשית  ליעילות  הדיונים,  ממילא.  אם  לאו

 . במניעת אפשרות להכרעות סותרות, להשגת הצדק
קיימת  אף  אפשרות  שההחלטה ,  נוכח  הקירבה  העניינית  בין  ההליכים,  זאת  ועוד

  בין  אם  בקשת  הרשות  לערער –  15.10.01בבקשת  הרשות  לערער  על  ההחלטה  מיום  

 .  תייתר את הצורך בבקשת רשות לערער בעניין הפסילה– ובין אם תידחה תתקבל
קיים  צורך  דווקא  בהחשת  הגשתה  של  בקשת  הרשות  לערער  כנגד ,  מבחינה  זו

 . ולא בעיכובה, ההחלטה האמורה
עשויה ,    ימים60של  ,  שתקופת  הארכה  המבוקשת  עתה,  לכך  מתווספת  העובדה

. משפט  קמא-פסילה  של  המבקשת  בביתבהתאם  למשך  הדיונים  בבקשת  ה,  להתארך

בהעדר  טעמים  מוצקים  שביעילות  הדיון  או .  כי  בקשה  זו  טרם  הוגשה,  יש  לזכור

הפועל  כנגד  היעתרות ,  גם  לנתון  זה  משקל,  בהשגת  צדק  המצדיקים  מתן  ארכה

 . לבקשה
בקשת  הרשות  לערער  על .  הבקשה  למתן  ארכה  נדחית.  סופם  של  דברים  –התוצאה  

המבקשת  תישא .    ימים  מקבלת  החלטה  זו30  תוגש  תוך  15.10.01ההחלטה  מיום  

בצירוף ,  ח"  ש1,500דין  בבקשה  זו  בסך  -טרחת  עורך-בהוצאות  המשיבים  ובשכר

  ".מ כחוק והפרשי ריבית והצמדה מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל"מע

 משפט -פי החלטת בית- על–סברה בדבר קיום סדרי הדין  .כג
  :לנדוי'  מ הנשיא'כב מפי  נפסק596/80138א "ע

המשפט  המחוזי -דין  של  בית-בעניין  זה  הוגשה  בקשה  למתן  רשות  לערער  על  פסק"

                                                           
 .837) 2(ד לה"פ, מאירוביץ-אופמן' הם זבוסקי נאבר 596/80א "ע  138
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לפי ,  כערעור,  בהסכמתם  של  פרקליטי  הצדדים,  שאנו  רואים  אותה,  יפו-אביב-בתל

 . 1963-ג"התשכ,  לתקנות סדר הדין האזרחי375תקנה 
א  לחוק  ההוצאה 81י  סעיף  פ-המשיבה  הגישה  נגד  המערער  בקשה  לביצוע  שטר  על

באותו  זמן  היו .  17.12.79האזהרה  נמסרה  למערער  ביום  .  1967-ז"תשכה,  לפועל

פיהן  היתה  התקופה  להגשת -ועל,  בתוקפן,  1968-ח"תשכה,  תקנות  ההוצאה  לפועל

 . ידי המערער עשרה ימים מיום המצאת האזהרה-התנגדות על
שבאו  במקום ,  1980-ם"התש,    פורסמו  תקנות  ההוצאה  לפועל28.11.79ביום  

,   שבהן  היתה  תחילתן  שלושים  יום  מיום  פרסומן132פי  תקנה  -ועל,  ל"התקנות  הנ

בתקנה ,  תקנות  אלה  הקלו  עם  המתנגד  בקבען.  29.12.79ולפיכך  תחילתן  היתה  ביום  

מועד  של  עשרים  יום  מיום  מסירת  האזהרה  להגשת  ההתנגדות  לביצוע ,  )א(106

הגיש ,  ואכן.  שהיה  קבוע  בתקנות  הקודמות,  יםבמקום  המועד  של  עשרה  ימ,  השטר

 . שהיה היום העשרים מקבלת האזהרה, 6.1.80המערער את התנגדותו ביום 
, החליט  השופט  המלומד,  משפט  השלום-כאשר  הובאה  ההתנגדות  לפני  בית

ידי  התקנות  החדשות  במה  שנוגע  לקביעת  התקופה -שעניינו  של  המבקש  מכוסה  על

שבא  להיטיב ,  כי  התיקון  שנעשה  הוא  תיקון  דיוני,  גדותהארוכה  יותר  להגשת  ההתנ

משום  כך  לא  ראה  צורך  לדרוש .  כן  יכול  המערער  ליהנות  ממנו-ועל,  עם  חייבים

והוא  נתן  למערער  רשות  להתגונן ,  הגשת  בקשה  להארכת  המועד  להגשת  ההתנגדות

שהשטר  היה  שטר  ביטחון ,  פי  טענת  המערער-על,  בפני  התביעה  על  יסוד  השטר

-על  החלטה  זו  ערערה  המשיבה  לפני  בית.  ושהתנאים  לגבייתו  לא  נתמלאו,  דבלב

שתקופת   ,מישר'  השופט  א'  כב  דינו  ציין  -בפסק.  המשפט  המחוזי  ברשות  שקיבלה

עשרת  הימים  לפי  התקנות  הקודמות  נסתיימה  יום  לפני  כניסת  התקנות  החדשות 

כי  לפי ,  ותולכן  לא  היה  בכוח  התקנות  החדשות  להחיות  את  ההתנגד,  לתוקפן

-147'  בעמ,  145)  2(ד  כ"פ,  חברת  פרץ  אפשטיין'  אלבוים  נ  87/72ע  "בר(הפסיקה  

, א  לחוק  ההוצאה  לפועל  הוא81שהנהיג  המחוקק  בסעיף  ,  פירוש  הפרוצידורה)  148

, תנאי-דין  על-כמוהו  כפסק,  אשר  הוגש  לביצוע  ללשכת  ההוצאה  לפועל,  ששטר

אך  התנגדותו ,  או  שהתנגד,  השטרשהחייב  נמנע  מלהתנגד  לביצוע  ,  והתנאי  הוא

שהיתה  קבועה ,  שעם  עבור  התקופה  של  עשרה  ימים,  מכאן  הסיק  השופט.  נדחתה

 . הפך הליך הביצוע לסופי, בתקנות הקודמות
 : ובלשונו של השופט המלומד

מבלי ,    ימים  מעת  המצאת  האזהרה  בלוית  בקשת  הביצוע  לחייב10חלפו  '

דין  סופי  שניתן -השטר  יראה  כפסקנופל  התנאי  ו,  שהוגשה  התנגדות  לבצוע

  '.ביום בו הומצאה לחייב בקשת הנושה לבצוע השטר
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עדיין  עומדת ,  אולם.  עד  כאן  אין  אני  בא  לחלוק  על  גרסתו  של  השופט  המלומד

  אם  השופט  צדק  גם –משפט  זה  -  ורק  עליה  ניתנה  הרשות  לערער  לבית–השאלה  

ו  החלופית  של  פרקליט ושבהם  דחה  את  טענת,  דינו-שאמר  בהמשך  פסק,  בדברים

שיש  לאפשר  לו  לבקש  את  הארכת  המועד  להגשת  בקשתו ,  המערער  שלפנינו

) א(109כי  לפי  תקנה  ,  בדונו  בטענה  זו  ציין  השופט  המלומד.  להתנגד  לביצוע  השטר

ושאף  אחד ,  לתקנות  ההוצאה  לפועל  בדרך  המרצה  ובצירוף  מכתב  ההתנגדות

,   לא  נעתר  לבקשה  להאריך  את  הזמןמשום  כך.  מתנאים  אלה  לא  נתקיים  במקרה  דנן

והוא  קיבל  את  הערעור  ודחה  את  התנגדותו  של  המערער  שלפנינו  לביצוע  השטר 

 . הסף-על
המועד ,  אמנם.  המשפט  המחוזי  החמיר  עם  המערער  יתר  על  המידה-שבית,  סבורני

ה  לתקנות 88בתקנה  ,  דהיינו,  להגשת  התנגדות  לביצוע  של  שטר  היה  קבוע  בחיקוק

 105ולפי  תקנה  ,  ט"כפי  שהוספה  בשנת  תשכ,  1968-ח"התשכ,  לההוצאה  לפוע

מועד  שבסדר  דין ')    לתקנות  החדשות128תקנה  (לתקנות  ההוצאה  לפועל  הישנות  
, 'לפי  הקבוע  בתקנות  סדר  הדין,  המשפט  להאריכו-רשאי  בית,  משפט-בפני  בית

, של  תקנות  סדר  הדין  האזרחי,  סיפא,  488כן  חלה  על  הארכת  המועד  תקנה  -ועל

שטעם  מיוחד  להארכת  המועד  קיים ,  אבל  נראה  לי.  הדורשת  טעם  מיוחד  להארכה

המשפט -בהתחשב  עם  השתלשלות  הדברים  עד  לשמיעת  הערעור  בבית,  כאן

אמנם (משפט  השלום  הרשה  את  הגשת  ההתנגדות  בהיותו  סבור  -הרי  בית.  המחוזי

פועל שהיא  הוגשה  כהלכה  בתוך  התקופה  המוארכת  לפי  תקנות  ההוצאה  ל,  )בטעות

הדבר  גרם  לכך  שבאותו  שלב  לא  הועמד  המערער  על  הצורך  לבקש  את .  החדשות

שאין  הוא  רואה  צורך ,  השופט  אמר  בפירוש  בהחלטתו,  אדרבא;  הארכת  המועד

אפשרות  זו  נשללה  איפוא  מן .  נוכח  תיקון  התקנות,  לדרוש  בקשה  להארכת  המועד

וך  התקופה שהוגשה  ת,  בבקשה,  אחרי  ככלות  הכול,  המדובר  הוא.  המערער

ברצותו  להקל  על  המתנגד  לביצוע ,  שקבע  המחוקק,  המוארכת  של  עשרים  יום

והם ,  טעמי  ההתנגדות  היו  לפני  שופט  השלום.  בנושא  שהוא  כולו  דיוני,  השטר

, שכמוה  כבקשת  רשות  להתגונן,  לדעת  השופט  את  הרשאת  ההתנגדות,  הצדיקו

שבקשת ,  שבתקנותביחס  לדרישה  .  לחוק  ההוצאה  לפועל)  ב(א81כאמור  בסעיף  

פה -שהעיקר  בהמרצה  הוא  הפניה  בעל,  יוזכר  גם,  ההארכה  תוגש  בדרך  המרצה

סדרי ,  זוסמן'  י:  וראה(כשהבקשה  בכתב  משמשת  לה  רק  כהודעה  מוקדמת  ,  לשופט

בנסיבות  הללו ).  544-543)  ד"תשל,  4מהדורה  ,  פרץ  את  טובים-בורסי  (הדין  האזרחי

למרות ,  "המשפט-יומו  בבית"ר  את  שמן  הראוי  היה  להרשות  למערע,  נראה  לי

 . שבה נכשל, הטעות בהבנת הדין
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שכבר  התארכו  מעל  למידה  בשל ,  אין  אני  רואה  טעם  להאריך  את  ההליכים  הללו

משפט -ידי  הפניית  המערער  לבית-הארכה  נוספת  על,  הגשת  ערעורי  הביניים  הללו

את מוטב  שאנחנו  נחתוך  .  כדי  שיגיש  שם  את  בקשתו  להארכת  המועד,  השלום

שיש  לראות  את  התנגדותו  של  המערער ,  הסכסוך  הדיוני  הזה  מייד  בדרך  מתן  הצהרה

 ".כאילו הוארך המועד להגשתה, ביום שבו הוגשה, לביצוע השטר כמוגשת כהלכה

 חשיבות הבעיה .כד
אין  ספק  שחשיבות  הבעיה  יכולה  לסייע  בידי  מבקש  להראות  טעם  מיוחד  להארכת  מועדים 

 : ובלשון המחבר הנכבד, סייע בלבדאלא שמשקלה מ, שהוחמצו

, המשפט  להביא  בחשבון  נוסף  עליו-אם  יש  הסבר  סביר  לצידוק  האיחור  רשאי  בית"

 . המשפט-שהמבקש עומד להביא לפני בית, גם חשיבות העניין
והרי  כבר  אמרתי  כי  הסברו  של ,  הבסיס  הוא  ההסבר  הסביר  לצידוק  האיחור,  אם  כן

ולכן  ספק  הוא  אם  חשיבות ,  א  התקבל  על  דעתיל,  כוחו-או  יותר  נכון  בא,  המבקש

 139".הבעיה יכולה לסייע לו

דינו  של -בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק  נדונה  5673/04140)  ם-י(א  "בש  -ב

 : כי השופט יוסף שפירא 'כבבדחותו את הבקשה קובע . הדין לשכירות בירושלים-בית

 .העובדות הצריכות לענייננו, בתמצית, להלן. 1"
  תבע 1המשיב  .  1  הינם  דיירים  מוגנים  בנכס  בבעלותו  של  המשיב  2מבקש  והמשיב  ה

.   מהנכס2את  פינויים  של  המבקש  והמשיב  )  הדין-בית:  להלן(הדין  לשכירות  -בבית

אלא ,    לפנות  את  הנכס2  זכאי  לדרוש  מהמבקש  והמשיב  1הדין  פסק  כי  המשיב  -בית

 . להתפנות מן הנכס ניתן סעד מן הצדק כך שלא נפסק כי עליו2שלמשיב 
 1דינו  בעניין  שבין  המשיב  -הדין  השמטה  שנפלה  בפסק-  תיקן  בית2.3.2004ביום  

 .2והמשיב 
. 2הדין  בעניינו  של  המשיב  -  על  פסיקתו  של  בית1  ערער  המשיב  30.3.2004בתאריך  

-  הגיש  המבקש  הודעת  ערעור  שכנגד  בעילת  חוסר  סמכותו  של  בית3.5.2004ביום  

כי  הליך  הערעור  שכנגד  אינו ,  1בתגובה  לטענת  המשיב  .  פינויהדין  לדון  בתביעה  ל

  את  הבקשה  דנן 11.05.04הגיש  המבקש  ביום  ,  ההליך  הנכון  מבחינה  פרוצדורלית

 .להארכת מועד להגשת הערעור

                                                           
סדרי ,  זוסמן'  ר  י"ספרו  של  ד;  181-182,  180)  2(ד  לא"פ,  אסנת  בוהדנא'  שלום  בוהדנא  נ  288/76ש  "ב  139

 . 683סעיף , מהדורה רביעית, הדין האזרחי
 .6672) 2(2004מח -תק, 'יחזקאל שטייסל ואח' גוטליב ישראל נ 5673/04) ם-י(א "בש  140
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דינו  של -טוען  המבקש  כי  למרות  שפסק,  לעניין  משך  האיחור  בהגשת  הערעור.  2

הדין  השמטה -  תיקן  בית2.3.2004ביום  מכיוון  ש,  26.1.2004הדין  ניתן  ביום  -בית

. דינו  הרי  שתיקון  זה  מחדש  את  מירוץ  המועדים  להגשת  הערעור-שנפלה  בפסק

הודעת  הערעור  שכנגד  ניתנה  באיחור  של  שמונה  ימים  בלבד ,  לגישת  המבקש,  לפיכך

אף  אם  תתקבל  טענה  זו  של  המבקש .    יום15ובקשת  ההארכה  דנן  ניתנה  באיחור  של  

 .דין הבקשה להידחות, ולא כך דעתי, ץ המועדיםבדבר חידוש מירו
 :  קובעת1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי397תקנה . 3

משפט  הוא  ארבעים -המועד  להגשת  ערעור  בזכות  על  החלטה  של  בית'
והוא  כשאין  הוראת  חיקוק  אחרת  הקובעת ,  וחמישה  ימים  מיום  מתן  ההחלטה

 '.מועד להגשת ערעור
המשפט -  מסמיכה  את  בית1984-ד"התשמ,  דר  הדין  האזרחי  לתקנות  ס528תקנה  

 : זו לשון התקנה. ואת הרשם להאריך מועדים
המשפט  או  הרשם  לעשיית  דבר  שבסדר  הדין  או -מועד  או  זמן  שקבע  בית'

, ובאין  הוראה  אחרת  בתקנות  אלה,  דעתו-לפי  שיקול,  רשאי  הוא,  שבנוהג
נקבע ;  שנקבע  מלכתחילהאף  שנסתיים  המועד  או  הזמן  ,  להאריכו  מזמן  לזמן

 '.רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו, המועד או הזמן בחיקוק
גם ,  המשפט  או  הרשם  רשאים  להאריך  מועד  בדיעבד-בית,  פי  הסייג  שבתקנה-על

סייג  זה  חולש  על  שני ".  אין  הוראה  אחרת  בתקנות  אלה"רק  ב,  לאחר  שהמועד  עבר

 . חלקי התקנה
 :  סדר דין אזרחי מצייןבספרוזוסמן ' יהמלומד 

כל  מועד  שנקבע ,  פי  הרישא  של  התקנה-על:  התקנה  מחולקת  לשני  חלקים'

המשפט  או  הרשם  להאריך  את -רשאים  בית,  המשפט  או  הרשם-ידי  בית-על

כאשר  הרעיון  הבסיסי  הוא  שהפה  שאסר  הוא  הפה ,  דעתם-המועד  לפי  שיקול

 . שפטהמ-דעתו של בית-פי שיקול-הארכת הזמן היא על. שהתיר
המשפט  או  הרשם -מוגבל  בית,  לגבי  מועד  שנקבע  בחיקוק,  פי  הסיפא-על

שהניעום  להיעתר ,  "טעמים  מיוחדים"אלא  אם  הראה  המבקש  ,  להאריכו

  נפסק  כי 2/61פ  "  ה-ב.  טעם  מיוחד  לצידוק  האיחור  חייב  להרשם.  לבקשה

, שם  ('.החלטה  המאריכה  מועד  בלא  לפרש  טעם  מיוחד  לכך  דינה  להתבטל

833 ( 
בה  לא  מצויין  דבר  לעניין  פרק  הזמן  שחלף  מן  המועד  החוקי  עד ,  זו  אכן  התקנה

ולעתים  לאיחור  קצר ,  יתכנו  מקרים  שדווקא  לאיחור  רב  יש  הסבר.  להגשה  בפועל

 .יומיים אין הצדק-של יום
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כתוארה (הרשמת  '  כבדינה  של  -בפסק.    פסיקה  עניפה"הטעם  המיוחד"לעניינו  של  

רחל '  הוועדה  המקומית  לתכנון  נ  6402/96א  "  בש-בי  אפעל  גבא'  השופטת  א)  אז

דין  והחלטות -המשפט  לאסופה  של  פסקי-מפנה  בית,  209)  3(ד  נ"  פ,מיכקשווילי

 ": טעם מיוחד"לגבי 
המשפט  נוטים  להענות  לבקשות  להארכת  מועד  מקום  שנדרשת  הוכחתו -בתי'

נן כאשר  האיחור  נגרם  בעטיין  של  נסיבות  חיצוניות  שאי,  "טעם  מיוחד"של  

ואולם  כאשר  טעמי  האיחור  נעוצים  בבעל  הדין  עצמו  או ;  בשליטת  בעל  הדין

, זוסמן'  ר  י"ד(נקבע  כי  אין  צידוק  להאריך  את  המועד  שהוחמץ  ,  כוחו-בבא

 64/85א  "  ע,1638/85ש  "ב;  890  )1995,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי

מ "  עפר  בעחברה  לבניין  ועבודות-עומר  גלבוע  '  מ  נ"בנק  צפון  אמריקה  בע

 ) 212, שם(' .62, 57) 1(ד מ"פ, )בפירוק(
-תק,  עיריית  הרצליה'  מ  נ"מ  קניין  בניה  והשקעות  בע.ר.י.א  3629/04ש  "  ב-כך  גם  ב

הוגשה  הבקשה  להארכת  מועד  כשבועיים  לאחר  תום  התקופה ,  1244)  2(2004על  

דחה  את ,  שחם'  הרשם  ע'  כב,  דין-להגשת  הערעור  בנימוק  של  חילופי  עורכי

 .בהעדר טעם מיוחד, קשההב
המבקש  טוען  כי  הגורם  לעיכוב  הגשת  הערעור  נעוץ  בכך  שפרקליטו  נאלץ  מכוח .  4

כיוון  שזה  מצא ,    בהליך  הערעור2הדין  להפסיק  את  ייצוגם  של  המבקש  והמשיב  

.   סעד  מן  הצדק2הדין  העניק  למשיב  -עצמו  במצב  של  ניגוד  אינטרסים  לאחר  שבית

הוא  לא  הבין  כי ,  כוחו-  החליף  את  בא2י  המשיב  אף  שידע  כ-המבקש  טוען  כי  על

 . כוחו בהליך זה-כוח ורק לאחר שהבין זאת שכר את שירותיו של בא-נותר ללא בא
ח  גרמה  לאיחור  בהגשת  הערעור  ובכך  לא והכ-המבקש  לא  פרט  כיצד  החלפת  באי

, לכן.  הצביע  על  סיבה  מתקבלת  על  הדעת  שמנעה  ממנו  את  הגשת  הערעור  במועד

מהטעם  של  ניגוד ,  הדין  מנוע  מלייצגו  בהליך  הערעור-כוחו  בבית-יח  כי  באאף  אם  ננ

 .יצוג כדי להוות טעם מיוחד למתן ארכהיאין בהחלפת ה, אינטרסים
כי  הואיל  והנושא  תלוי  ועומד  בערעור  בלאו  הכי  יש ,  טיעון  נוסף  של  המבקש  הוא.  5

המשפט -תאמנם  הפסיקה  הכירה  בכך  שכאשר  תלוי  ועומד  בפני  בי.  ליתן  ארכה

אולם  יש  לבדוק ,  ערעור  באותו  עניין  יש  בכך  כדי  להוות  טעם  מיוחד  להארכת  מועד

 : אוקון' השופט ב'כבכפי שקבע  ,כל מקרה לגופו
שכאשר  העניין  תלוי  ועומד  בערעור  בלאו  הכי  יש  בכך (אינני  סבור  שהלכה  זו  '

על .  מחייבת  בכל  המקרים.)  ש.י,  ההבהרה  אינה  במקור  ,כדי  להוות  טעם  מיוחד

שכן  אחרת  יוצא  שמערער ,  המשפט  לשקול  כל  מקרה  ומקרה  ונסיבותיו-בית

בכך  ייעשו .  שכנגד  יוכל  להגיש  את  ערעורו  בכל  שלב  עד  למועד  הדיון  בערעור
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, 1963-ג"התשכ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי401סדרי  הדין  פלסתר  ותקנה  

. אמורההמשפט  ולא  לכך  התכוון  בהלכה  ה-לא  בכך  חפץ  בית.  תיהפך  למיותרת

גם  אם  סיבה  זו ,  אם  אכן  קיימת  סיבה  סבירה  לאיחור,  כוונתה  המעשית  היא

המשפט  לראות  בעובדה  שערעור -יכול  בית".  טעם  מיוחד"אינה  מתעלה  ל

 '.להארכת  המועד"  טעם  מיוחד"משפט  -באותו  עניין  תלוי  ועומד  באותו  בית

(2003 על-תק,  מר  יוסף  כבאבו'  קאר  נ-דלא  אל  ברקא  רנט  א  1356/03א  "בש(

2 (89 ,91.( 
לא  נתן  המבקש  סיבה  סבירה  לאיחור  כך  שאף  אם  נניח  כי  העניין ,  במקרה  דנן,  כאמור

שהרי  הערעור  העומד  בפני ,  ולא  ברור  שכך  הוא(שבבקשת  הערעור  אכן  תלוי  ועומד  

  ועל  פניו  המדובר  הוא  בעניינים 2  והמשיב  1המשפט  עניינו  ביחסים  בין  המשיב  -בית

 .כך טעם מיוחד להארכת המועדאין לראות ב, )שונים
והעובדה ,    חוסר  סמכות  מהותית–  טוען  המבקש  כי  לאור  עוצמת  הטענה,  בנוסף.  6

. הרי  שיש  להיעתר  לבקשה,  הדין-כי  המבקש  העלה  טענה  זו  במפורט  בפני  בית

טוני '  דין  נחמן  גולדברג  נ-עורך  1424/90א  "  בש-נפסק  ב,  לעניין  חשיבות  הסוגיה

 : לוין' השופט ד' כבידי -על ,369) 3(ד מד" פ,' אח2-שורץ ו
כדי  להצדיק ,  כשלעצמה,  ההכרה  בחשיבותה  של  הסוגיה  נושא  הדיון  אין  בה'

בכוחו  של  השיקול  בדבר  חשיבות ,  כאמור,  שכן,  הארכת  המועד  להגשת  ערעור

מצדיק  הארכת ,  בפני  עצמו,  ואין  הוא,  העניין  להיות  שיקול  מצטבר  בלבד

 )373 ,שם ('.המועד
ואת  משקלה  של  כל  אחת  מהן ,  ל  של  המערער"נתי  את  טענותיו  הנלאחר  שבח

הגעתי  למסקנה  כי  אין  משקלן  המצטבר  עולה  כדי  צידוק  להארכת ,  כשהיא  לעצמה

 ".הבקשה נדחית .בבסיס הבקשה" טעם מיוחד"כך שלא הונח כל , המועד
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 בעיה משפטית סבוכה .כה

 :  כהן השופט' כב נפסק מפי502/68141א "ע -ב

בפרשת  תביעתו .  משפט  השלום-הגיש  נגד  המשיב  תביעת  פינוי  לביתהמערער  "

מאחר  וכתבתו  לא .  לארץ-שהמשיב  נטש  את  דירתו  והיגר  לחוץ,    השארבין,  טען

דין  לפי -בי-הורה  ביתמשפט  השלום  על  תחליף  המצאתם  של  כתבי,  היתה  ידועה

ה והמשיב  טוען  עת;  1963-ג"התשכ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי)  2)(א(465תקנה  

-משלא  הגיש  כתב  הגנה  ולא  התייצב  בבית.  דין  אלה  לא  הגיעו  לידיעתו-בי-שכתבי

-משפט  השלום  בתל-נתן  רשם  בית,  המשפט  במועד  שנקבע  לשמיעת  המשפט

י  דמי "  ל330דין  המחייבו  בפינוי  דירתו  ובתשלום  סך  -  פסק22.11.67יפו  ביום  -אביב

, יע  לידיעתו  של  המשיבדין  זה  הג-פסק.  עם  ריבית  והוצאות,  שכירות  שנשאר  חייב

בהחלטתו  מיום .    לתקנות  האמורות227פי  תקנה  -על,  והוא  הגיש  בקשה  לבטלו

באשר  לא ,  משפט  השלום  בקשה  זו-  דחה  אחד  השופטים  המלומדים  של  בית12.3.68

 . נחה דעתו שיש בידי המשיב הגנה טובה כנגד תביעת המערער
תחילה  הגיש  בקשה .  ערמשפט  השלום  רוצה  המשיב  לער-על  החלטה  זו  של  בית.  2

מן ,  בקשה  זו  נדחתה).  4417/68המרצה  (המשפט  המחוזי  למתן  רשות  ערעור  -לבית

מפני  שעומדת  לו  למשיב  זכות  הערעור  ללא  נטילת  רשות ,  הטעם  שלא  היה  צורך  בה

  אך  יצויין –)  250  )1(ד  ד"  פ,צבי  ספוקויני'  מ  נ"חברת  מגדל  רם  בע  31/49'  המ(

המשפט  המחוזי  לא  דחה  בקשה  זו  מבלי  להביע -שהנשיא  התורן  המלומד  בבית

משנפתח .  בטעות  יסודה,  ל"הנ,  31/49'  המ  -משפט  זה  ב-דעתו  שלו  שפסיקת  בית

  אך  היה  זקוק  לשם  כך  להארכת  זמן –הגיש  מייד  את  ערעורו  ,  לפני  המשיב  פתה  זה

  להראות –סיפא  ,  488  לפי  תקנה  –היה  עליו  ,  וכדי  שיזכה  בהארכה  זו,  להגשתו

 . למה לא הגיש ערעורו במועדו" מים מיוחדיםטע"תחילה 
הנשיא  התורן  שנתן '  בקשה  זו  להארכת  המועד  להגשת  הערעור  באה  שוב  לפני  כב.  3

ועל  כך  מערער ,  הפעם  הוא  ראה  להיעתר  למשיב.  את  ההחלטה  בהמרצה  הקודמת

עיקר  הפלוגתה  בין  הפרקליטים  היריבים  הוא  אם  אמנם  הראה .  המערער  לפנינו

  והינה –כוח  המשיב  היתה  -טענת  בא.  488כמשמעותו  בתקנה  "  יוחדטעם  מ"המשיב  

שלא ,  משפט  השלום-  שחל  עיכוב  בקבלת  העתק  החלטתו  של  בית–עוד  גם  כיום  

ואילו  הנשיא  התורן  המלומד  לא  ראה  מקום  או ;  היתה  לו  או  לשולחו  שליטה  עליו

 : אלא הוא פסק ואמר וזו לשונו, צורך להיזקק לטענה זו

                                                           
 .936) 2(ד כב"פ, משה ברש' משה גולדנברג נ 502/68א "ע  141
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שגם  אני  אינני  יודע  מתי  מגישים  בקשה  לרשות ,    מיוחדנראה  לי  כטעם'

הרי  יש  מקום  לראות ,  ואם  שופט  אינו  יודע.  לערער  ומתי  יש  זכות  לערער

והערעור ,  ואני  מאריך  המועד  להגשת  הערעור,  בהזנחה  הנדונה  טעם  מיוחד

  '...ייחשב כאילו הוגש בזמן 
-כי  טעותו  של  עורך,  לדבריו,  שהרי  הלכה  פסוקה  היא,  על  כך  קובל  המערער  מרות

ואולם ;  )500  )1(ד  ז"  פ,מזרחי'  שרף  נ  173/52'  המ"  (טעם  מיוחד"דין  בחוק  אין  בה  

, 680  סעיף  )מהדורה  שלישית(  סדרי  הדין  האזרחיהפנייתו  לספרו  של  השופט  זוסמן  

ההדגשה (כלל  -אינה  משמשת  בדרך'שהרי  נאמר  שם  שטעות  שבחוק  ,  היא  בעוכריו

המשפט  הכירו -והובאו  שם  מקרים  אחדים  שבתי.  'עדצידוק  לאיחור  המו)  במקור

 . כיוצאים מכלל זה
שהנשיא  התורן  המלומד  העיד  על  עצמו  עדות ,  ועוד  טענה  עצומה  בפי  המערער

הוכיח  באותות )  ל"  הנ4497/68בהמרצה  (שהרי  בהחלטתו  הקודמת  ,  כביכול,  שקר

ום  מעטה  של וכיצד  זה  לובש  הוא  עתה  פתא,  ובמופתים  שההלכה  נהירה  גם  נהירה  לו

 . ענווה כאילו אינו יודע שבכגון דא אין צורך ברשות ערעור
אם  עלי  לבחור  בין  ידיעתו  של  הנשיא  התורן  המלומד  בהחלטתו ,  כשלעצמי.  4

על  מה :  תופס  הייתי  לשון  אחרון,  ידיעתו  בהחלטתו  הנוכחית-לבין  אי,  הקודמת

-  חוק  בתי  כבר  אבד  הכלח  עם  חקיקתו  של,  31/49'  המ-משפט  זה  ב-שפסק  בית

וכבר  נזדמן  לנו  לפסוק ;  )595סעיף  ,  שם,  זוסמןראה    (1957-ז"התשי,  המשפט

רואים  אותה ,  דין  שניתן  במעמד  צד  אחד  בלבד-שהחלטה  לבטל  או  שלא  לבטל  פסק

א "ע  (1936,    לפקודת  הרשמים8פנים  לעניין  סעיף  -כל-על,  "ההלטה  אחרת"כ  

משפט  זה  שאין  מקום -סק  ביתובאחרונה  פ).  357)  2(ד  כ"  פ,כהן'  חייט  נ  488/65

אשר  פקודת  הרשמים ,  שניתנה  מידי  הרשם"  החלטה  אחרת"להבחין  בכגון  דא  בין  

-  לחוק  בתי19אשר  סעיף  ,  שניתנה  מידי  שופט"  החלטה  אחרת"לבין  ,  חלה  עליה

' נ'  מללוידס  ואח  337/68'  המ(ודין  אחד  לשתיהן  לעניין  הגדרתן  ,  המשפט  חל  עליה

דשים  אחדים  לאחר  שהנשיא ודין  זה  ניתן  ח-פסק)).  470)  2(ד  כב"פ,  'יפת  ושות

כן  לא  היה  עוד  לאל  ידיו -ועל,  התורן  המלומד  נתן  החלטתו  נשוא  הערעור  שלפנינו

 . להיבנות ממנו
הנה  כותב .  ואולם  גם  לאחר  פסק  אחרון  זה  אין  לומר  שהשאלה  חפשיה  מכל  ספק.  5

, )595סעיף  ,  שם(  על  סדרי  הדין  האזרחיבספרו  ,  השופט  זוסמן,  המחבר  המלומד

כאשר 'שהרי  ,  'אם  זכה  התובע  או  אם  זכה  הנתבע,  שכן  יש  ודין  ההחלטה  תלוי  בכך'

ברור :  לא  סיים  את  הדיון  אלא  פתח  אותו  מחדש,  המשפט  לבקשת  ביטול-נעתר  בית

אמנם  אין  הכרח  בכך  שמטעם  זה  תהא  גם  החלטה  המסרבת .  שזו  היא  החלטה  אחרת
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משפט -כמו  זו  של  בית,    הרואות  שהחלטהעינינו.  'דין  החלטה  אחרת-לבטל  פסק

שאליבא  דכולי  עלמא  היה  בה  כדי  לסיים  את  הדיון  בערכאה ,  השלום  בעניין  שלפנינו

בזמן  שהחלטה -  בו–ייחשב  אשר  מערערים  עליו  בזכות  "  דין-לפסק"ייתכן  ו,  זו

ושאליבא  דכולי  עלמא  אינה  מסיימת  אלא ,  לבטל  פסק  שניתן  במעמד  צד  אחד  בלבד

תיחשב  אשר  אין "  החלטה  אחרת"ל,    ופותחת  את  הדיון  בערכאה  ההיאדווקא  חוזרת

תם 'אם  ,  אם  אמנם  המבחן  הוא  זה  בלבד.  מערערים  עליה  ללא  נטילת  רשות  תחילה

 39/60א  "ע  ('המשפט  גמר  את  מלאכתו-ובית,  ונשלם  הדיון  בתביעה  שהוגשה

, 795  )1(ד  יד"  פ,'קופת  הפנסיה  למורי  מערכת  החינוך  בישראל  ואח'  נ'  אבשלום  ואח

דין  כאמור  לא  תהא  ניתנת  לערעור  אלא -כי  אז  דין  הוא  שהחלטה  לבטל  פסק,  )799

 . ואילו החלטה שלא לבטלו ניתנת לערעור בזכות, ברשות
לאותה  התוצאה  עצמה  נגיע  אם  נראה  את  ההחלטה  הנדונה  באספקלריה  של .  6

  ערעור ואין  עוד  זכות,  הרי  הוא  כלא  היה,  הדין-בוטל  פסק.  הדין  שקדם  לה-פסק

ואילו  החלטה  שאינה .  הדין  החדש  שיינתן  לאחר  הדיון  המחודש-אלא  על  אותו  פסק

ניתן  לראותה  כמעין  המשך  ואישור  של ,  הדין  אלא  משאירתו  בעינו-מבטלת  את  פסק

' עזוז  נ  228/63א  "ע:  השווה(ולעניין  הערעור  דין  אחד  לשניהם  ,  הדין  עצמו-פסק

בין  אם  נבחון ,  ת  תהא  ניתנת  לערעורהחלטה  כזא).  2548,  2541  )4(ד  יז"  פ,עזר

): 593סעיף  ,  שם,  זוסמן(אותה  במבחן  הדיוני  ובין  אם  נבחון  אותה  במבחן  המהותי  

ואין  אחריה  עוד  הליך  אחר  כלשהו ,  שהרי  היא  מסיימת  את  הדיון,  במבחן  הדיוני

המשפט  על -שהרי  אין  בה  אלא  סמיכת  ידי  בית,  ובמבחן  המהותי;  באותה  הערכאה

 . ה את בירור התובענההפסיקה שסיימ
-אלא  תוצאה  זו  שוב  תכניס  תריס  בין  פקודת  הרשמים  מכאן  לבין  חוק  בתי.  7

כי  אז  רואים ,  מידי  הרשם,  דין  כאמור-ניתנה  החלטה  שלא  לבטל  פסק:  המשפט  מכאן

א "לפקודת  הרשמים  ע)  ב(8כמשמעות  מונח  זה  בסעיף  ,  אותה  כהחלטה  אחרת

כי  אז  רואים  אותה ,  כאמור  מידי  שופטואילו  אם  ניתנה  החלטה  ;  )ל"  הנ488/65

 כפי  שאמר.  המשפט-  לחוק  בתי29  -ו  19כמשמעות  מונח  זה  בסעיפים  ,  דין-כפסק

אחת  ממטרות  התיקון  של  פקודת ',  ל"  הנ337/68'  המ-דינו  ב-בפסקהשופט  זוסמן  

המשפט  כמו  שהיו  כבר -הרשמים  היתה  להבהיר  ולפשט  דיני  ערעור  על  החלטות  בית

ואם  נמשיך  ונבחין  בין  החלטה  של ,  )472'  מבע,  שם  ('המשפט-קבועים  בחוק  בתי

שהיא  בגדר ,  לבין  אותה  ההחלטה  של  שופט,  "החלטה  אחרת"שהיא  בגדר  ,  רשם

לקעקע  את  המבנה  האחיד  של  דיני  ערעור  שהוקם 'הרי  עלולים  אנו  ,  "דין-פסק"

 –)  474'  מע  -ב,  שם  ('המשפט  ובפקודת  הרשמים-ידי  המחוקק  בחוק  בתי-על

היה  נראה  לי  שהתוצאה  היא ,  488/65א  "  ע-אלא  ב.  שבוודאי  אינה  רצויהתוצאה  
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הכל  היה  בא  על  מקומו :  ואין  לו  למחוקק  להלין  אלא  על  עצמו  בלבד,  נמנעת-בלתי

המשפט  ובפקודת -בחוק  בתי"  החלטה  אחרת"אילו  היה  נותן  הגדרה  אחת  ל,  בשלום

ת  זאת  התעלם תח;  בשני  החיקוקים  הללו"  דין-פסק"או  הגדרה  אחת  ל,  הרשמים

והגדיר ,  המשפט-ממה  שכתב  בחוק  בתי,  שעה  שתיקן  את  פקודת  הרשמים,  המחוקק

  בזיקה  לסעיפים  אחרים –"  החלטה  אחרת"  ובעקבותיו  מכללא  גם  –"  דין-פסק"

 . המשפט-שבפקודת הרשמים ולא בזיקה לחוק בתי
 19גם  לפי  סעיף  'כי  ,  ל"הנ,  337/68'  המ-דינו  ב-משפט  זה  בפסק-אומר  בית.  8

  לפקודת  הרשמים  היתה  החלטת  הרשם  שנדונה 8המשפט  וגם  לפי  סעיף  -לחוק  בתי

 19גם  לעניין  סעיף  ,    לאמור–  'החלטה  אחרת)  ל"  הנ488/65א  "  ע-ב,  כלומר(שם  

יש  לראות  החלטה ,    לפקודת  הרשמים8ולא  רק  לעניין  סעיף  ,  המשפט-לחוק  בתי

ת  שאין  מערערים כהחלטה  אחר,  דין  שניתן  במעמד  צד  אחד  בלבד-שלא  לבטל  פסק

בעניין  שבסדרי  דין  מן  הראוי  הוא  שכל ).  474'  מבע,  שם(עליה  ללא  נטילת  רשות  

; אגב  בלבד-ולו  אף  באימרת,  שופט  יתקע  עצמו  בדבר  הלכה  שנפסקה  בידי  קודמו

  ומה  גם  שופטים –ובכגון  דא  אהסס  תמיד  מלנטוש  את  המסלול  שסללו  לפני  

' המ-משפט  זה  מה  שפסק  ב-סק  ביתלאחר  שפ.  בקיאים  ממני  בסיבוכי  סדרי  הדין

כשם  שאין  מערערים  על  החלטה :  ההלכה  פסוקה  היא  ועומדת  לאמור,  ל"  הנ337/68

  כן  אין  מערערים  על –אלא  ברשות  ,  דין  שניתן  במעמד  צד  אחד  בלבד-המבטלת  פסק

  ...אלא ברשות, דין כאמור-החלטה המסרבת לבטל פסק
להארכת  מועד  הנקבע "  דטעם  מיוח"אפשר  להכחיד  שהיה  משום  -אלא  אי.  9

משפט -החלטתו  של  בית.  שהמצב  המשפטי  מסובך  היה  ומעורפל  למדי,  בחיקוק

-והבקשה  הראשונה  למתן  רשות  ערעור  הוגשה  לבית,  12.3.68השלום  ניתנה  ביום  

והערעור  עם  הבקשה ,  3.6.68היא  נדחתה  ביום  .  30.4.68המשפט  המחוזי  ביום  

המשפט  המחוזי  החלטה  אחרת -ש  לביתהמשיב  הגי.  5.6.68הנוכחית  הוגשו  ביום  

בה  הוא  מאשר  את  הקשיים  המרובים ,  19.5.68משפט  השלום  מיום  -של  שופט  בית

אלולא  דחה  הנשיא  התורן .  שנתקל  בהם  המשיב  בהשגת  העתק  מאושר  של  החלטתו

באשר  סבור  היה  שהוא  זכאי  לערער ,  המלומד  את  בקשת  המשיב  למתן  רשות  לערער

יה  מאריך  לו  את  המועד  להגשתה  לרגל  הקשיים  שנתקל בוודאי  ה,  ללא  נטילת  רשות

 )). 918 )2(דיד "פ, קריניצי' תיק נ 190/60המרצה : השווה(בהם כאמור 
העובדה  שהוא  הגיש  את .  עשה  במהירות  סבירה,  כל  אשר  עשה  המשיב  לאחר  מכן

, נבעה  לאו  דווקא  מטעותו  המשפטית  שלו  או  של  פרקליטו,  5.6.68ערעורו  רק  ביום  

רגליים ,  כפי  שראינו,    שהרי  יש  ויש–המשפט  -ם  מטעותו  האפשרית  של  ביתכי  אם  ג

לסברה  שהמשיב  בחר  לו  את  הדרך  הנכונה  ללכת  בה  כשביקש  רשות  לערער  ולא 
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-פנים  אין  למצוא  דופי  בשיקול-כל-  על–יהא  דבר  זה  כאשר  יהא  .  הגיש  עוד  ערעור

כדבעי "  מיוחדטעם  "דעתו  של  הנשיא  התורן  כשראה  בהשתלשלות  זו  של  העניינים  

 . להארכת מועד
לבקש  הארכת ,  לאור  המצב  המשפטי  שנתבהר  בינתיים,  עתה  יהיה  על  המשיב

המשפט  המחוזי  מיום -המועד  להגשת  בקשה  למתן  רשות  לערער  על  החלטת  בית

מה  שאמרתי  לעניין  הארכת  המועד  שהיה  לפני  הנשיא  התורן ,  ולדידי;  3.6.68

  גם  לעניין mutandis mutatisיחול  ,  המלומד  בהחלטתו  נשוא  הערעור  הנוכחי

משפט  זה  בבוא  לפניו  בקשה  כזאת  בקשר  עם  מתן -הארכת  המועד  שיהיה  לפני  בית

 . אם תבוא, 3.6.68רשות לערער על ההחלטה מיום 
שלא  הוגש  תצהיר  כנדרש  לפי ,  האחת:  ועוד  שלוש  טענות  בפי  המערער.  10

הדין -  עיכוב  ביצוע  פסקשטעה  הנשיא  התורן  המלומד  בצוותו  על,  והשניה;  התקנות

שנעשה  צו  הוצאות  לפי ,  והשלישית;  לפינוי  הדירה  עד  לאחר  גמר  בירור  הערעור

 . תוצאות הערעור
יש  להבדיל  בין  התצהיר  הדרוש  להוכחת  העובדות  המצדיקות  את ,  אשר  לתצהיר

לבין  התצהיר  הדרוש  להראות  עובדות  העשויות  לשמש ,  האיחור  בהגשת  הערעור

, לא  היה  צורך  בהגשת  תצהיר  להצדקת  האיחור.  או  ערעור,  הגנהבידי  המשיב  עילות  

והקשיים  שבהשגת ,  שהרי  העובדות  הצריכות  לעניין  לא  היו  שנויות  במחלוקת

ידי  הגשת  החלטתו  של -  על–  ללא  התנגדות  –העתק  מאושר  של  ההחלטה  הוכחו  

והטענה  שהתצהיר  אשר  הוגש  להוכחת .    כאמור19.5.68משפט  השלום  מיום  -בית

לא  היה  תצהיר  כדרוש  לפי ,  דות  ששימשו  לו  למשיב  עילות  הגנה  או  ערעורהעוב

משפט  השלום  ונדחתה  על  ידיו -כבר  נטענה  לפני  השופט  המלומד  של  בית,  התקנות

 .  ולעניין זה אין לי להוסיף דבר על נימוקיו המפורטים והמוסברים היטב–
לעניין  זה  אל   יש  להגיש  בקשה  428אמת  נכון  הדבר  שלפי  תקנה  ,  ואשר  לעיכוב

המשפט -  ורק  משסירב  בית–משפט  השלום  -הוא  בית,  "המשפט  המקורי-בית"

המשפט -  לפנות  לבית429ניתן  לפי  תקנה  ,  הדין-המקורי  לעכב  את  ביצוע  פסק

 –המשפט  שלערעור  -כאן  הוגשה  בקשת  עיכוב  הביצוע  במישרין  לבית.  שלערעור

, המשפט  המקורי-לביתוהלכה  פסוקה  היא  שאם  לא  קדמה  לבקשה  כזו  פניה  תחילה  

' דגני  נ'  יצחק  א  183/57'  המ(המשפט  שלערעור  סמכות  להיזקק  לה  -אין  לבית

כן  חרג  הנשיא  התורן  המלומד -על-אשר)).  1109  )2(ד  יא"פ,  'דגני  ואח-ווינגרטן

 . הדין-שעה שציווה על עיכוב ביצוע פסק, מגדר סמכותו
עקב 'מועדים  נוצר  טוען  המערער  שמאחר  וכל  הצורך  בהארכת  ,  ואשר  להוצאות

יהיו ,  דין  הוא  שהמערער  יזכה  בהוצאותיו,  'כוח  המשיב-רשלנות  והזנחה  מצד  בא
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: דעתו  של  הנשיא  התורן  המלומד-זהו  עניין  לשיקול.  אשר  יהיו  תוצאות  הערעור

כנראה  לא  נחה  דעתו  של  הנשיא  התורן  שכל  ההליכים  הללו  נגרמו  באשמתו  או 

אנו  אין  אנו  רואים  סיבה  מספקת .  וקאכוחו  דו-ברשלנותו  של  המשיב  או  של  בא

 . דעת זה-להתערב בשיקול
המשפט -התוצאה  היא  שאנחנו  מקבלים  את  הערעור  ומבטלים  את  צו  בית.  11

 . הדין והן להארכת המועד להגשת ערעור-הן לעיכוב ביצוע פסק, המחוזי
 ".אין צו להוצאות בערעור זה. המשפט המחוזי בעינו יעמוד-צו ההוצאות של בית

 :  לנדוי השופט'כבמפי ו

השאלה  העומדת  לפנינו  בערעור  זה  היא  אם  צדק  הנשיא  התורן  המלומד  בהאריכו "

אבל  אם  מתברר  לנו  שהעניין .  המשפט  המחוזי-את  המועד  להגשת  הערעור  בבית

) משפט  השלום  לבטל  את  צו  הפינוי  שניתן  בהעדר  הנתבע-סירובו  של  בית(הנדון  

, אין  טעם  להאריך  את  המועד,  רעור  ברשות  דווקאאלא  לע,  אינו  ניתן  לערעור  בזכות

 . מפני שלא נתקבלה רשות לערער, כשהערעור עצמו נדון מראש לכשלון
 " שיצאה  אחרי  תום  הערכאה"משפט  זה  היא  כי  החלטה  -הדעה  המקובלת  כיום  בבית

, )357)  2(ד  כ"פ,  כהן'  חייט  נ  488/65א  "  ע-זה  נקבע  ב.  טעונה  מתן  רשות  לערער

אבל .  1936,    של  פקודת  הרשמים8עליה  חל  הסעיף  ,  חלטתו  של  רשםאמנם  לגבי  ה

, המשפט-הביע  בית,  470)  2(ד  כב"  פ,'יפת  ושות'  נ'  מללוידס  ואח  337/68'  המ-ב

אם  כי  מבחינה  טכנית  היתה  זאת ,  דעה  ברורה  לעצם  הבעיה  שלנו,  השופט  זוסמןמפי  

 ): 474' מבע, שם(אגב -אולי אמירת
אינו  נוהג  לגבי  החלטה  שיצאה )  מבחן  סופיות  הדיוןהיינו  (המבחן  האמור    ...'

א "ראה  ע,  לגבי  החלטה  כזאת  אנו  נעזרים  במבחן  אחר.  אחרי  תום  הערכאה

228/63.'  
  דברים השופט  ברנזוןהביא  ,  2548,  2541  )4(ד  יז"  פ,עזר'  עזוז  נ  228/63א  "  ע-ב

 )1(  יאד"פ,  אושרוביץ'  לבני  נ  273/56א  "ע(דין  קודם  -  בפסקהשופט  זוסמןשאמר  

והוא  כשאין ,  ביניים  להינתן  אחרי  גמר  המשפט-פעמים  עשוי  אף  צו'כי  ,  ))647

ל "בהמשך  דבריו  הנ.  'המשפט-עניינו  אלא  ביצוע  אותן  הזכויות  עליהן  כבר  פסק  בית

על  הפרטים  של  אותו  מבחן  אחר  לא  נאריך '  כי  השופט  זוסמןאומר  ,  337/68'  המ-ב

גם  באנגליה 'אבל  הוא  מוסיף  כי  ,  '  לענייננוהואיל  והדבר  אינו  נוגע,  את  הדיבור  כאן

 . 'אינה אלא החלטת ביניים, 488/65א " ע-החלטה דומה לזו שנדונה ב
הדין -מכל  ההפניות  הללו  עולה  המסקנה  שההלטה  אשר  כתוצאה  ממנה  נשאר  פסק

כן  היא  טעונה  רשות -ועל"  החלטה  אחרת"הינה  ,  שניתן  בתום  הדיון  ללא  שינוי

-עליה  דובר  ב  ,  ותה  אחידות  בין  החלטת  שופט  והחלטת  רשםכך  גם  תושג  א.  לערער
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גם  לדעתי  צורך  חיוני  הוא  שבעניין  שבסדרי  הדין  נמשיך  ללכת  לפי .  337/68'  המ

, העניין  הוא  מסובך  דייו  גם  בלאו  הכי.  כדי  לא  להרבות  מבוכה  בין  בעלי  דין,  אותו  קו

 . המשפט הכרחית בכגון דא-ואחידות בגישת בית
אך  הנשיא ,  מפני  שהמשיב  ביקש  תחילה  רשות  לערער,  נן  מצערתהתוצאה  במקרה  ד

התורן  המלומד  דחה  לו  את  הבקשה  ההיא  בסברו  שההלכה  היא  עדיין  כמו  שהיתה 

' מ  נ"חברת  מגדל  רם  בע  31/49'  המ-ב,  1957-ז"התשי,  המשפט-לפני  חוק  בתי

. 337/68'  ההחלטה  ההיא  של  הנשיא  התורן  ניתנה  לפני  המ.  250  )1(ד  ד"  פ,ספוקויני

ועתה ,  המשפט  המחוזי-בהתאם  להדרכה  שקיבל  הגיש  המשיב  את  ערעורו  לבית

את  הפתרון  לבעייתו  רואה  גם  אני  בכיוון .  קרח  מכאן  ומכאן)  לעת  עתה(הוא  יוצא  

דהיינו  הגשת  בקשה  למתן  רשות  לערער  על  החלטתו ,  עליו  רומז  חברי  הנכבד

תוך  בקשה  להאריך ,  ואפילו  בשעה  מאוחרת  ז,  הראשונה  של  הנשיא  התורן  המלומד

אני  מסכים  לקבלת  הערעור  ולדחיית  הבקשה .  את  המועד  להגשת  בקשה  כזאת

 " .ממילא מתבטל גם הצו לעיכוב הביצוע של צו הפינוי. הנוכחית להארכת המועד

 הגשת בקשת רשות ערעור לא היתה אפשרית .כו
 : גבאי-אפעל'  השופטת א הרשמת'כב נפסק מפי 2656/95142א "בש

  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשה  לרשות  ערעור  על  שלוש  החלטות  של זוהי.  1"

שעניינן  צו ,  )74/95פ  "בתיק  ה  (316/95'  בהמ,  המשפט  המחוזי  בירושלים-בית

נגד ,  )המשיבים:  להלן  (3-1מניעה  זמני  שניתן  במעמד  צד  אחד  לבקשת  המשיבים  

חוזה פי  -המורה  לה  להפסיק  עבודות  בניה  מסויימות  בבית  שמש  על,  המבקשת

ההחלטה  הראשונה  מיום .  פיתוח  שנכרת  בין  המבקשת  לבין  המשיבה  הרביעית

. היא  ההחלטה  המאשרת  מתן  צו  המניעה  הזמני)  ההחלטה  הראשונה:  להלן  (8.2.95

כי ,  המשפט-קבע  בית)  ההחלטה  השניה:  להלן  (14.2.95בהחלטה  השניה  מיום  

-ו  אם  וכאשר  ביתכתב  ערובה  כללי  לפיצוי  כל  הנזקים  שייגרמ'המשיבים  יגישו  

כי  בעלי ,  כן  נקבע.  'כפי  שמקובל  בכל  בקשה  לצו  מניעה  זמני,  המשפט  יחליט  על  כך

ההחלטה .  26.2.95הדין  ישלימו  הגשת  תצהירים  וטיעונים  משפטיים  עד  ליום  

החלטה  זו  דוחה  את  בקשת  המבקשת  להורות  על .  22.3.95השלישית  ניתנה  ביום  

: להלן(ו  של  צו  המניעה  הזמני  הפקדת  ערבות  בנקאית  כתנאי  להמשך  תוקפ

  ..).ההחלטה השלישית
אני  סבורה  כי  במקרה  שתוגש  בקשה  לרשות  ערעור  על ,  מבלי  לקבוע  מסמרות  בדבר

                                                           
 .690) 2(95על -תק, חמני אבי' מ נ"בע) 7000(ימכא השקעות  2656/95א "בש  142
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ניתן  יהיה ,  בבקשה  למתן  צו  מניעה  זמני,  316/95'  ההחלטה  הסופית  שתינתן  בהמ

המשפט  המחוזי  עד -לכרוך  בה  בקשה  לערער  גם  על  ההחלטות  שניתנו  בבית

במקרה  כזה  ניתן  יהיה  לדבר  על  היבלעות .    ובהן  שלוש  ההחלטות  שבפני,לקבלתה

 . ל" הנ5805/90א " רע-כמבואר ב, "החלטות שלובות"החלטות או על 
יש  לפנות  עתה  לטעמים  המונחים  ביסוד  הבקשה  להארכת ,  לאור  האמור  לעיל.  3

שהמועד ,  מועד  להגשת  בקשה  לרשות  ערעור  על  ההחלטות  הראשונה  והשניה

כוח  המשיב  הרביעי  הסכים -כי  בא,  בראשית  הדברים  יש  לציין.    עליהן  הוחמץלערער

כי  הוא ,  כוח  המשיבה  החמישית  הצהיר  בשם  מרשו-בא.  להארכת  המועד  כמבוקש

 . 'אני לא תומך ולא מתנגד'. המשפט-דעת בית-משאיר את ההחלטה לשיקול
. יאחזור  בקצרה  על  השתלשלות  העניינים  שהביאה  להגשתה  של  הבקשה  שפנ

. המשפט  המחוזי  צו  מניעה  זמני  במעמד  צד  אחד-  נתן  בית8.2.95בתאריך  ,  כאמור

המשפט -בסיומו  נעתר  בית.    התקיים  דיון  במעמד  כל  בעלי  הדין14.2.95בתאריך  

לבקשת  המשיבים  הרביעי  והחמישית  להתיר  להם  להגיש  תצהירי  תשובה  עד  ליום 

ים  טענותיו  המשפטיות  עד המשפט  שכל  צד  יהא  רשאי  להשל-כן  הורה  בית;  26.2.95

 . לאותו מועד
וצורפה  לה ,  7.3.95השלמת  הטיעון  המשפטי  מטעם  המשיבים  הוגשה  רק  ביום  

המשפט  קבע  את  המשך  הדיון  בבקשה  לצו -בית.  בקשה  לחקור  את  המצהירים

נוכח  קביעת  הדיון  במועד  האמור .  23.4.95ליום  ,  לחקירת  המצהירים,  מניעה  זמני

נות  את  המשך  תוקפו  של  צו  המניעה  הזמני  במתן הגישה  המבקשת  בקשה  להת

הבקשה  נדחתה  בהחלטה  מיום .  ידי  המשיבים-על'  ערבות  בנקאית  וערבות  צד  ג

, אף  התנגדות  המבקשת-על,  23.4.95לאחר  מכן  נדחה  הדיון  שנקבע  ליום  .  22.3.95

בעת  הדיון .  31.5.95דחיה  נוספת  הביאה  לידי  כך  שהדיון  נקבע  ליום  .  16.5.95ליום  

. וחקירת  המצהירים  הסתיימה,  31.5.95כי  הדיון  אכן  התקיים  בתאריך  ,  ני  נמסר  ליבפ

אשר  יחל  לאחר  סיום  הקלדת  פרוטוקול  הדיון  אשר ,  נקבע  סדר  הגשת  הסיכומים

, כוח  המבקשת  תנתן  החלטה  בבקשה  בעוד  כחודשיים  וחצי-להערכת  בא.  הוקלט

 . לכל המוקדם
משפט  קמא  בכל  הקשור -ידי  בית-עלאופן  ניהול  ההליך  'כי  ,  טענת  המבקשת  היא

. לצו  המניעה  הזמני  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור

השארת  צו  המניעה  הזמני  שניתן  במעמד  צד  אחד  על  כנו  ללא  השלמת  הדיון  במעמד 

, הצדדים  וללא  כל  ערובה  ממשית  מצד  המשיבים  עד  לסיום  הדיון  בבקשה  אשר

שכן ,  כמוה  כהחלטה  סופית  בעניין  הנדון,  ך  עוד  זמן  רבמשיעשוי  לה,  כמפורט  לעיל

 . '...הפיכים-למבקשים נגרמו ועלולים להיגרם נזקים כבדים ביותר ובלתי
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כי  המבקשת  צריכה  היתה  להגיש  בקשה  לרשות  ערעור ,  כוח  המשיבים  טוען-בא

טעם "ואין  בכך  משום  ,  התמשכות  ההליכים  נגרמה  בעטיו  של  המשיב  הרביעי.  במועד

 . להארכת המועד להגשת הבקשה לרשות ערעור" דמיוח
המועד  להגשת  בקשה  לרשות ,  מחד  גיסא,  המבקשת  נקלעה  למצב  דברים  בו.  4

, חלף)  ההחלטה  הראשונה(ערעור  על  ההחלטה  ליתן  צו  מניעה  זמני  במעמד  צד  אחד  

כי  למבקשת  אין ,  אין  חולק.  החלטה  במעמד  שני  הצדדים  טרם  ניתנה,  ומאידך  גיסא

במצב  דברים  זה  נמנעת  מן  המבקשת .    המועדים  ובשיהוי  שנגרםיד  בדחיות

האפשרות  להביא  את  שאלת  הוצאתו  של  צו  המניעה  הזמני  לבחינתה  של  ערכאת 

כי  כל  עוד  צו ,  הטענה  היא,  שכן,  נסבלת  מבחינתה-תוצאה  זו  היא  בלתי.  הערעור

קף נגרמים  למבקשים  נזקים  בהי,    נשאר  בתוקף8.2.95המניעה  הזמני  שהוצא  ביום  

וזאת  מבלי  שהצד  שכנגד  נדרש  לתת  ערובה  ראויה  לפיצוי  על  נזקים ,  הולך  וגדל

אשר  נגרם  בשל ,  דיוני"  מילכוד"שהמבקשת  נמצאת  במעין  ,  איפוא,  יוצא.  אלה

 . התארכות ההליך מזה וחלוף המועד מזה
כי  המבקשת  יכולה  היתה  להגיש  את  הבקשה  לרשות  ערעור ,  כוח  המשיבים  טען-בא

ואולם  לו  נהגה  המבקשת ;  לעשות  כן,  כמובן,    תיאורטית  ניתן  היהמבחינה.  במועד

משפט  זה  היה -יש  להניח  שבית.  היתה  מסתכנת  בדחיית  הבקשה  על  אתר,  באופן  זה

מפנה  את  המבקשת  לטעון  את  טענותיה  נגד  הצו  הזמני  במסגרת  הדיון  בבקשה 

 127/87א  "רע(כדוגמת  ההחלטה  שהוצגה  בפני  בעת  הדיון  ,  במעמד  שני  הצדדים

, המועצה  הישראלית  לצרכנות'  מ  נ"אגודה  שיתופית  לתחבורה  בישראל  בע"  אגד"

אין  מקום  להעניק  רשות  ערעור  על  החלטה  שניתנה ':  בה  נאמר,  637)  2(87על  -תק

שכן  לא  תם  בכך  הדיון  בסעד  הביניים  והמשכו  הוא  בשמיעת ,  במעמד  צד  אחד

 . 'הבקשה במעמד שני הצדדים
  באספקלריה 8.2.95ת  צו  המניעה  הזמני  שניתן  ביום  תוקפת  המבקשת  א,  בענייננו

  הימים  שנקבעו  להגשת  הבקשה  לרשות 30של  הנסיבות  שהיתהוו  לאחר  חלוף  

עילת  הבקשה  לרשות  ערעור  שהמבקשת  חפצה  להגיש ,  במילים  אחרות.  ערעור

כי  אם  הותרתו  של  הצו  על  כנו  במשך ,  איננה  עצם  הוצאת  צו  המניעה  הזמני  בשעתה

בלא  שתנתן  החלטה  סופית  בבקשה  ובלא  לחייב ,  לפי  הטענה,  ידיתקופה  ארוכה  מ

 . את המשיבים בהפקדת ערובה הולמת
שכן ,  אפשרית-הגשת  הבקשה  לרשות  ערעור  במועד  היתה  בלתי,  בנסיבות  אלה

לאחר ,  )30.4.95(באותו  מועד  טרם  הבשילו  טעמי  הבקשה  כנוסחה  בתאריך  הגשתה  

  ולאחר  שנדחתה 31.5.95יים  ביום  שהתברר  כי  הדיון  במעמד  שני  הצדדים  יתק

 . הבקשה לחייב את המשיבים להפקיד ערבות בנקאית
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הבקשה .  כן  ראיתי  להאריך  את  המועד  להגשת  הבקשה  לרשות  ערעור-על-אשר

 " .אין צו להוצאות .אשר צורפה לבקשה להארכת מועד תקובל לרישום

 שהייה בחוץ לארץ .כז
  362/66143א "ע -ב

ל "ער  תביעה  בסדר  דין  מקוצר  ובהיות  המערער  בחוהמשיבה  הגישה  נגד  המער"

משלא  הוגשה  בקשה .  נמסרה  התביעה  לאשתו  שהבטיחה  להודיע  עליה  לבעלה

הדין  הומצא  לאשתו  אך  זו  סירבה -פסק.  דין  נגד  המערער-לרשות  להתגונן  ניתן  פסק

הדין  שניתן  נגדו -בהגיעו  לישראל  ביקש  המערער  לבטל  את  פסק.  לאשר  קבלתו

טענתו  מבוססת  על .  הדין  לא  היתה  בת  פועל-ת  כתבי  הטענות  ופסקוטען  כי  מסיר

מסירת  כתב  טענות  לבני  משפחת  הנמען  הגרים  עמו  אינה  כדין  כאשר  ידוע :  שתיים

כי  הנמען  נמצא  מחוץ  לגבולות  המדינה  ובמקרה  כזה  חלות  ההוראות  הקובעות  ביחס 

ל  אין "בתקופת  שהותו  בחו;  דין  אל  מחוץ  לתחום  השיפוט-למסירת  כתבי  בית

לראות  את  אשת  המערער  כמתגוררת  יחד  עמו  והתקנות  דורשות  למסור  את  כתב 

-שני  נימוקים  אלה  לא  נתקבלו  על  דעת  בית.  הטענות  לבני  משפחתו  הגרים  עמו

על .  הדין  נדחתה  מן  הטעם  שהוגשה  באיחור-והבקשה  לביטול  פסק,  המשפט  המחוזי

 . כך הערעור
 ): השופט ברנזון(החלטה 

אבל  משום  כך  הוא ,  הזוג  להיעדר  זמנית  מהבית-ם  יכול  אחד  מבנימטבע  הדברי.  א

, אינו  חדל  באותו  זמן  לגור  בדירת  הקבע  שלו  ובני  משפחתו  הגרים  בה  תמיד  יחד  עמו

  של  אדם  מביתו  אינה תהעדרות  זמני.  אינם  חדלים  גם  הם  באותו  זמן  לגור  יחד  עמו

 . קוםמפסיקה את מגוריו הוא ואת מגורי בני משפחתו עמו באותו מ
גם  הטענה  שבכל  מקרה  שאדם  נמצא  מחוץ  לתחום  המדינה  צריך  להמציא  לו .  ב

התקנה  המתירה ,  ל  אינה  נראית  כלל  ועיקר"דין  במקום  הימצאו  בחו-כתבי  בית

עושה  את  בן ,  להמציא  את  הכתב  לבן  המשפחה  באין  אפשרות  למצוא  את  הנמען

אינו  אלא  להביא וכל  תפקידו  כמורשה  ,  המשפחה  למורשהו  של  הנמען  מכוח  החוק

אמצעי  התקשורת  בימינו  הם  כאלה .  את  המסמכים  לידי  הנמען  או  להביאם  לידיעתו

ל  על  כתבים  שנתקבלו  עבורו "שבאופן  רגיל  אין  קושי  להודיע  למי  שנמצא  בחו

במקרה  הצורך .  ולקבל  ממני  תוך  המועדים  הקבועים  בחוק  הוראות  מה  לעשות  בהם

במקרה  שלפנינו  לא  נטען  כי .  דרושאף  אפשר  לבקש  הארכת  המועדים  אם  הדבר  

                                                           
ד "  פ,FORDHAM FUEL OIL CO. INC'  אירוינג  הופמן  נ  362/66א  "  ע–מאגר  התקצירים  של  סביר    143
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 . הדין שניתן נגדו-אשת המערער לא הודיעה לו על קיום המשפט ועל פסק
הדין  ולקבלת  רשות  להתגונן -הניירות  שהמערער  צירף  לבקשתו  לביטול  פסק.  ג

אילו  ביקש ,  מראים  לכאורה  כי  הגנתו  אינה  מצוצה  מן  האצבע  והיתה  ראויה  להישמע

הדין  לא  רק  מן -  יום  מיום  מתן  פסק30ן  אף  שעברו  הדי-המערער  לבטל  את  פסק

, ל  יכולה"ושהיה  בחו,  הטעם  שהמסירה  לא  היתה  כדין  אלא  מכל  טעם  מספיק  אחר

הדין -צריך  היה  לדון  בבקשתו  לבטל  את  פסק,  להוות  טעם  כזה,  בנסיבות  מתאימות

הוא  הצטמצם  בטענה  היחידה .  אולם  המערער  לא  הלך  בדרך  זו,    יום30אף  שעברו  

משנמצא  כי  טענה  זו .  הדין-המצאת  ההזמנה  למשפט  וההודעה  על  פסק-  איבדבר

 ".אינה עומדת לו יש לדחות את ערעורו

 :  כי הרשם ברטוב'כב נפסק מפי 169/76144ש "ב -ב

, הדין-לפני  בקשה  להאריך  את  המועד  להגשת  בקשה  לרשות  לערער  על  פסק"

משפט -תיפו  בשבתו  כבי-אביב-המשפט  המחוזי  בתל-ידי  בית-שניתן  על

  .558/75א "בתיק ע, לערעורים
 . כוח המשיב בלבד- במעמד בא5.7.76הדין האמור ניתן ביום -פסק

המשפט  המחוזי  ולא  הסתייע -המבקש  נעדר  מן  הארץ  בתקופת  ההתדיינות  בבית

נעלמה  ממנו  ההוראה  כי  המועד  להגשת  בקשה  לרשות  לערער ,  לדבריו.  דין-בעורך

.   ימים30והוא  לתומו  סבר  כי  ברשותו  תקופה  של  ,    ימים  מיום  מתן  ההחלטה15היא  

משפט  זה  להגשת  בקשתו -בהופיעו  בבית,  לדבריו,  טעותו  זו  נתגלתה  לו  למבקש

 . לרשות לערער
לארץ -המשפט  להחמיר  עם  אדם  היוצא  לתקופה  ארוכה  לחוץ-חייב  בית,  לדעתי

יכו המשפט  עשוי  לפסוק  בהל-ושבית,  המשפט  הליך-בידעו  כי  עומד  ותלוי  לפני  בית

 . ואין הוא מסמיך את נציגו להופיע בשמו ומטעמו, בהעדרו
 6.6.76המשפט  המחוזי  ביום  -שהופיעה  בבית,  מויידי  א-במקרה  זה  יוצג  המבקש  על

באותו  מעמד  דחה .  וביקשה  לדחות  את  הדיון  בגלל  העדרו  של  המבקש  מן  הארץ

ודיע אולם  איפשר  לצדדים  לסכם  את  טיעוניהם  בכתב  וה,  המשפט  את  הבקשה-בית

 . 5.7.76הדין יינתן ביום -כי פסק
לארץ  או  לקבל  על  עצמה -מכאן  שהברירה  היתה  בידי  האם  להזעיק  את  הבן  מחוץ

ויש ,  הדין-האם  לא  הופיעה  למעמד  מתן  פסק.  את  האחריות  להמשך  הטיפול  בעניינו

 . המשפט-להניח כי התעלמה מהודעות בית
משפטי  יכול  היה  לטעות  במועד כי  ללא  סיוע  ,  לזכותו  של  המבקש  ניתן  אולי  לציין

                                                           
 .643) 3(ד ל"פ, מןיעקב פלד' בן ציון פלדמן נ 169/76ש "ב  144



     הארכת מועד שנקבע בחיקוק: 'שער ב

 
הארכת מועדים 264 

 

ואין  הוא ,  אלא  שכל  התנהגותו  מצביעה  על  הזנחת  עניינו,  הקצוב  להגשת  בקשתו

שעליו  להראות "  טעם  המיוחד"טעותו  איננה  ה.  יכול  לכפר  על  כך  בטעותו  התמימה

 . כדי לזכות בהארכת המועד שהוחמץ
יב  בסכום לפיכך  מחליט  אני  לדחות  את  הבקשה  ולחייב  את  המבקש  בהוצאות  המש

 " .י" ל100כולל של 

הדין  נשוא -פסק  .בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  נדונה  4068/00145א  "בש  -ב

לכך  המועד  להגשת -אי.  7/4/00  -  או  ב6/4/00  -ב,  לדבריו,  הבקשה  הומצא  למבקש

 529  וראו  תקנה  –בהתחשב  בעובדה  שבמהלך  תקופה  זו  חלה  פגרת  הפסח  (הערעור  

. 6.6.00הבקשה  הוגשה  ביום  .  29.5.00  -  או  ה28.5.00  -היה  ה)  זרחילתקנות  סדר  הדין  הא

, המבקש  מנמק  את  בקשתו  בצדקת  ערעורו  ובעובדה  שבמהלך  התקופה  חל  יום  העצמאות

 . כוחו היה טרוד בעבודתו והוא עצמו נעדר מן הארץ למשך כארבעה ימים-בא

 : נפסק כי

טעם "ה  המבקש  מקים  אף  לא  אחד  מן  הטעמים  שמונ.  דין  הבקשה  להידחות.  2"

  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  :  וראו(הנדרש  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  "  מיוחד

תקופה  ארוכה  מן ,  מלכתחילה,  לרשות  המבקש  עמדה).  1984-ד"התשמ,  האזרחי

העובדה  שבמהלך  תקופה  זו  חל  יום  העצמאות  אינה  מאריכה .  הרגיל  להגשת  ערעורו

שאינם  חלים  ביום  האחרון (ו  פגרה  כשם  ששבת  ומועד  אחר  שאינ,  את  המועד

המשפט  וההוצאה -תקנות  בתי:  וראו(אינם  מאריכים  את  המועד  )  להגשת  ההליך

-עומס  עבודתו  ועיסוקיו  של  בא).  ל"  הנ529  ותקנה  1983-ג"התשמ,  )פגרות(לפועל  

דין  עוסק -כי  עורך,  אך  טבעי  הוא.  כוחו  של  המבקש  אף  הם  אינם  מהווים  טעם  מיוחד

' יצחק  אורגד  נ  445/99א  "בש:  וראו(בכך  "  ייחוד"ליכים  ואין  כל  במקביל  במגוון  ה

כך  גם  נסיעתו  הקצרה  של ).  1397)  1(99על  -תק,  מ"מנורה  חברה  לביטוח  בע

ולמנוע  את  עיסוקו  של ,  בהיעדר  ראיה  לסתור,    נסיעה  שלא  היה  בה–ל  "המבקש  לחו

 . כך לרבות יצירת קשר עם המבקש לשם –כוחו של המבקש בהכנת הערעור -בא
טעם "אינם  מהווים  ,  כשלעצמם,  )שהמבקש  לא  טרח  לפרטם(גם  סיכויי  הערעור  

רבקה '    נ4719/93Her Majesty The Queen in Right of Canada  א"בש"  (מיוחד

 ). 652, 646) 5(ד מז"פ, 'ריינהולד ואח
נוכח  הודעת  המשיבה  כי  תיאות  להסכים .  הבקשה  להארכת  מועד  נדחית  איפוא

אני  מאפשר  למבקש ,  1.9.00  יפרע  המבקש  את  חובו  לה  עד  ליום  להארכת  מועד  אם
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יתמלאו  התנאים )  ורק  אם(לשוב  ולפנות  בבקשה  בהסכמה  להארכת  מועד  אם  

  ".שמנתה המשיבה ותינתן הסכמתה כאמור

 : אוקון'  ב הרשם'כב נפסק מפי 8470/01146א "בש -ב

' כב(א  "  ת-המשפט  המחוזי  ב-דינו  של  בית-זוהי  בקשה  להארכת  מועד  על  פסק"

והבקשה  הוגשה  ביום ,  21.8.01הדין  הומצא  למבקש  ביום  -פסק).  השופטת  פלפל

והמבקש  עותר  לארכה  נוספת  של ,  הבקשה  אינה  כוללת  כתב  ערעור.  31.10.01

 . שבועיים שלושה
ל  מייד  עם "דינו  נסע  לחו-עורך:  המבקש  סומך  את  הבקשה  על  הטעמים  הבאים

להגיש  ערעור ,  8הוא  המשיב  ,  בעל  דין  נוסףהמבקש  ניסה  לשכנע  ,  הדין-קבלת  פסק

מספר 'וכן  מחלותיו  הגורמות  לכך  שיוכל  לתפקד  רק  ,  )ואותו  בעל  דין  לא  התרצה(

 . מתנגדים לבקשה, 8למעט משיב , המשיבים. 'שעות קטן ביום
אין  בה  ולו  בדל  של  הסבר  לשאלה .  הבקשה  אינה  מגלה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

כידוע .  פט  מבעוד  מועד  לצורך  קבלת  ארכההמש-מדוע  לא  פנה  המבקש  לבית

לרבות  היות  בעל  הדין ,  אינן  עולות  כדי  טעם  מיוחד,  ידועות  וצפויות,  נסיבות  אישיות

חשוף  לקשיי ,  )710דינים  עליון  נה  ,  מנורה'  אורגד  נ  445/99א  "בש(נעדר  השכלה  

טול  ואף נ)81) 3(98על -תק,  עזבון  המנוח  עובדיה'  עובדיה  נ  3563/98א  "בש(הבנה  

המבקש  ידע  על  הקשיים ).  728,  727)  4(ד  לו"פ,  בנישו'  בנישו  נ  488/82ש  "ב(ייצוג  

 . כן היה עליו לפנות מראש בבקשה להארכת מועד-ועל, הרובצים לפתחו מראש
או  אפילו  על ,  המבקש  לא  הצביע  על  נבצרות  להגשת  ערעור  במועד,  זאת  ועוד

, אבי  הגב  מהם  סבל  המבקשל  ואפילו  כ"הדין  לחו-נסיעת  עורך.  הכבדה  של  ממש

ולא  מנעו  ממנו  להערך  להגשת ,  לא  נמשכו  כל  התקופה,  כמו  קשיים  פיזיים  אחרים

 . הערעור
. המבקש  אינו  יכול  להיוושע  גם  מהעובדה  כי  מדובר  באיחור  קצר  מועד,  לעניין  זה

עלול  להוביל  למדרון  חלקלק  בנוגע  לשמירת ,  קביעת  עיקרון  שחיקה  לפי  ימי  איחור

מנהל  מס  שבח  מקרקעין   1196/00א  "  בש-  בהרשם  זולטי'  כבמד  על  כך  ע.  המועדים

 :  הוא אומר שם.1629) 2(2000על -תק, מ"ש בע.ח.ב.א' נ
: וראו(להארכתו  "  טעם  מיוחד"הואיל  והמועד  להגשת  ערעור  קבוע  בדין  נדרש  '

כי ,  כבר  נקבע  לא  פעם).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  

ל 'סח  587/86ש  "ב:  וראו(ן  הימים  אינה  מקימה  טעם  מיוחד  מעין  זה  טעות  במניי

המבקש  הצביע  על  דוגמאות ,  אכן)  ...  9)  4(ד  מ"פ,  סוריה  אבו  עטא'  בשארה  נ
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אין  ספק  שהעיסוק  באיחור ...  המשפט  מהלכה  זו-למקרים  בהם  סטה  בית)  ספורות(

לב -וסר  תוםשאינה  מצביעה  על  ח,  של  יום  אחד  ובפרט  בנסיבות  של  טעות  חישובית

מטעם  זה  גם  נכתבות  ההחלטות  בעניין  זה  באריכות .  מעורר  קושי,  או  רשלנות

מה  גם .    אולם  לא  מצאתי  מקום  לסטות  מן  הפסיקה  העכשווית  בנושא'.יחסית

אוטומטית -מעטכעלולה  להביא  להארכה  "  טעם  מיוחד"שהכרה  בטעות  חישובית  כ

התוצאה  היא  שהבקשה .  זהשל  מכלול  המועדים  ולשחיקת  הכללים  הנוגעים  לעניין  

  ".נדחית
 דין-שירות מלואים של עורך .כח

 :  נפסק210/68147ש "ב -ב

המשפט  העליון  נתן  רשות -זו  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לאחר  שבית"

כוח  המבקש  הראה  נמוקים  שונים  שעיקרם -בא.  לערער  והערעור  לא  הוגש  בזמן

חור  בהגשת  הערעור  אך יה  לארות  במלואים  שנצטרפה  אליו  טעות  משרדית  שגרמיש

ידי -המוכחת  על"  חשיבות  הבעיה"אולם  ".  טעם  מיוחד"טעות  זו  אין  בה  כדי  לשמש  

אשר  אומנם ,  המשפט  העליון  נתן  רשות  לערער-עצם  העובדה  ששופט  בית

" הטעם  המיוחד"תשמש  כאן  יסוד  לטענת  "  טעם  מיוחד"כשלעצמה  אינה  מהווה  

 " . כאמורחוריכשאליה מצטרף הסבר סביר לצדוק הא

 מצב חירום .כט
  :צמח'  ש'ר השופט 'כבנקבע מפי  18375/00148) 'חי(א "בש

. פ"זוהי  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  בזכות  על  החלטת  ראש  ההוצל"

 . 1993-ג"התשנ,  לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות14הערעור הוא לפי סעיף 
, פ  בעכו"י  ראש  ההוצליד-ההחלטה  המקורית  עליה  מבקש  המבקש  לערער  ניתנה  על

 . בהעדר הצדדים, 3.8.00ביום , 08-10159-89-5פ "בתיק הוצל, חוראני' הרשם ר
 . 31.12.00ל ביום "המבקש הגיש את הערעור על ההחלטה הנ

הגיש  המבקש  בקשה  להארכת  המועד  להגשת  הערעור ,  פי  האמור  בתיק  הערעור-על

כת  מועד  להגשת  הערעור   ובו  בקשה  להאר14359/00א  "  בתיק  בש22.10.00ביום  

 : ל הוא" לבקשה הנ3ל כפי שעולה מסעיף "הנימוק לבקשה הנ. 15.11.00עד ליום 
לערוך  ולהכין  את  ערעורו ,  המבקש  הורה  לפני  כשלושה  שבועות  לחתום  מטה'
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במשטרת )  בתפקיד  חבלן(אך  מאחר  והוא  משמש  כשוטר  ,  כנגד  ההחלטה

ולו  אף  לצורך ,  עמו  קשראין  אפשרות  בשבועות  האחרונים  ליצור  ,  ישראל

  '.החתמתו על התצהיר לצורכי הגשת בקשה זו
הסף  מנימוקים  שונים  אולם  ביום -ל  על"המשיב  ביקש  לדחות  את  הבקשה  הנ

 :  כדלקמןהשופט גרשון' כבידי - ניתנה החלטה על6.11.00
כוח  המשיב  הוזמן  כדין  ליתן  את  תגובתו  לבקשה  אך  לא  עשה  כן  עד  היום -בא'

ועל  סמך  הנימוקים  המפורטים  בבקשה  אני ,  לפיכך.    לכך  חלףלמרות  שהמועד

  '.נעתר לבקשה ומורה על הארכת המועד כמבוקש
המשיב  הגיש  בקשה  לביטול  ההחלטה  שניתנה  בהעדר  ובתגובתו  הוא  טוען  כי  עוד 

שלח  את  תגובתו  לבקשה  להארכת  מועד ,  29.10.00ביום  ,  ל"לפני  מתן  ההחלטה  הנ

כוח  המשיב  אך  תגובה  זו  לא  הובאה  לידיעת -  לבאהמשפט  וגם-בפקסמיליה  לבית

 .  ולפיכך הוא מבקש לבטל את ההחלטה להארכת מועדהשופט גרשון' כב
) 15.11.00עד  ליום  (השופט  גרשון  '  כבידי  -חלף  המועד  שהוארך  על,  בין  לבין

וכאמור  הערעור  הוגש  רק  ביום ,  והמבקש  לא  הגיש  את  ערעורו  עד  אותו  מועד

31.12.00 . 
  לשלוח  לתגובת  המשיב  ולהביא  את  התיק השופט  גרשון'  כב  הורה  31.12.00ביום  

 . 22.2.01וכן נקבע כי הבקשה תידון בפניו ביום , 28.1.01בפניו ביום 
 . ל נדחה שוב למועד אחר"התיק הועבר אלי לאחר שהדיון הנ

 : כי הדיון צריך אמור להתמקד בשתי שאלות, יוצא איפוא
להאריך  את  המועד  עד  ליום ?  השופט  גרשון'  כבחלטת  האם  יש  מקום  לבטל  את  ה.  א

' כבמן  הטעם  שניתנה  בשל  טעות  של  המזכירות  שלא  הביאה  בפני  ,  15.11.00

 . ל"את תגובת המשיב לפני המועד הנהשופט גרשון 
  ימים 45-איחר  המבקש  בהגשת  הערעור  ב,  ל  לא  תתקבל"גם  אם  הבקשה  הנ.  ב

 . נוספים לאחר המועד שהוארך
השופט  גרשון '  כבדדים  זנחו  את  הדיון  בעניין  הבקשה  לביטול  החלטת  כוח  הצ-בא

' כבידי  -הגשת  הערעור  במועד  שנקבע  על-משום  שההחלטה  שתינתן  בעניין  אי

 . תכיל בחובה את כל מה שאירע לפני כן, השופט גרשון
או /בטענה  כי  המבקש  ו,  כוח  המבקש-בעיקר  מצד  בא,  לאחר  דחיות  חוזרות  ונשנות

יכולים  להגיע  לדיונים  בשל  צורכי  העבודה  במשטרה  נחקר  המבקש  על אינם  ,  עדיו

צ "סנ,  בקשתו  ועל  תצהירו  ובישיבה  מאוחרת  יותר  הגיע  גם  מפקדו  של  המבקש

 . אליאס חנא
המבקש  טען  בתצהירו  ובחקירתו  הנגדית  כי  בשל  פרוץ  האינתפאדה  בסוף  ספטמבר 
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יה  מרותק  לעבודתו ה,  ובשל  ההתפרעויות  והמהומות  בגליל  באותה  תקופה,  2000

 . כחבלן משטרה ולא הגיע לביתו ואף לא התפנה לטפל בענייניו
  היו  התפרעויות  קשות  בכפרי  הגליל 2000כי  בחודש  אוקטובר  ,  לית  מאן  דפליג

שסיכנו  חיי  אדם  וכי  השוטרים  עבדו  ברציפות  ובלחץ  של  שעות  רבות  כדי  למנוע 

ועד (כן  באותה  תקופה  -כמו.  התפשטות  ההתפרעויות  ולהשיב  את  הסדר  על  כנו

היה  צורך  לתגבר  בכוחות  משטרה  רבים  את  שוטרי  ירושלים  ששימשה  מוקד )  היום

ידי  שוטרים  מכל  חלקי  הארץ  וביניהם  גם  שוטרים -התגבור  נעשה  על.  להתפרעויות

 . שם משרת המבקש כחבלן, מהמרכז ללימודי משטרה בשפרעם
מאוחרות  הביתה  ובקושי אומר  המבקש  כי  באותה  תקופה  היה  מגיע  בשעות  הערב  ה

עוד  טען  המבקש  כי  הנוהלים  במשטרה .  הספיק  לראות  את  משפחתו  בגלל  העבודה

המבקש  נשאל  האם .  לגבי  יציאה  לחופשות  אינם  חלים  כאשר  יש  שעת  חירום

במדינה  והשיב  כי  המפקדים  הם  אלה  שמחליטים  שהמצב  הוא "  שעת  חירום"הוכרזה  

כוח  המשיב  מתי  נודע  למבקש -אלת  באלש.  וצריך  לעלות  לתגבורים"  שעת  חירום"

 : פ השיב המבקש"על החלטת ראש ההוצל
לא  יכול  להצביע  על  תאריך  מדוייק  כי  לא  רשמתי .  אני  לא  יודע  תאריכים'

אחרי ,  אני  עקבתי  די  מקרוב  אחרי  הדברים  עוד  לפני  פרוץ  האינתפאדה.  ביומן

  '.האינתפאדה הכל השתנה
 : ובהמשך באותו עניין משיב המבקש

  '.זה היה לפני האינתפאדה, המשפט-ני לא זוכר מתי קיבלתי מכתב מביתא'
המשפט  והגיש  גליון  נוכחות  של -נחקר  בבית,  צ  אליאס  חנא"סנ,  מפקדו  של  המבקש

לדבריו ,  )3/סומן  מב  (31.12.00  עד  ליום  1.10.00מ  מיום  "שוטרים  בענף  האג

ושוטר ,    ימים  בשבוע3  ימים  או  4אין  דבר  כזה  ,    ימים  בשבוע5העבודה  במשטרה  היא  

 .  ימים מקבל לאחר מכן פיצוי של חופשה ביום אחר5-שעבד ברצף מעבר ל
 -  ו12.12.00,  13.12.00פי  הרשום  ביומן  בתאריכים  -צ  אליאס  חנא  שעל"עוד  ציין  סנ

  המבקש  קיבל 18.10.00כן  רשום  ביומן  שביום  -כמו.    המבקש  היה  בחופשה14.12.00

העבודה  היתה ,  לפני  פרוץ  האינתפאדה,    הימיםביתר.  על  חשבון  תגבור"  פגרה"

שיגרתית  שוטפת  חוץ  מאשר  ימי  התגבורים  בירושלים  והשוטרים  היו  בחופשה  בימי 

 . שישי
-על"  טעם  מיוחד"כן  יש  צורך  להראות  -המועד  להגשת  ערעור  נקבע  בחיקוק  ועל

 ...חלה במקרה הנדון,  לתקנות סדר הדין האזרחי528תקנה . מנת להאריכו
שנוצר  עקב  האיתנפאדה  והצריך  שעות  עבודה "  מצב  החירום"המבקש  לטענת  

הגשת  הערעור -מלאות  ורצופות  מעבר  לרגיל  במשטרת  ישראל  הוא  זה  שגרם  לו  לאי
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 ". טעם מיוחד"ומהווה , במועד
  להאריך  את  המועד  להגשת 22.10.00כוח  המבקש  שהוגשה  ביום  -בקשת  בא

עה  על  חוסר  האפשרות  ליצור  קשר מצבי,  כאמור  לעיל,  15.11.00הערעור  עד  ליום  

כוח  המבקש  להגיש  בקשה -כן  ידע  בא-פי-על-אף.  כוחו-בין  המבקש  לבין  בא

' כבניתנה  החלטה  של  ,  באותו  שלב.  יצירת  הקשר  האמור-להארכת  מועד  מעצם  אי

ואין  זה  חשוב  אם  היא  ניתנה  בטעות  או  אם  היתה (  על  הארכת  המועד  השופט  גרשון

המבקש  לא ,  ל  חלף  עבר"למרות  שהמועד  הנ).  ותניתנת  בכל  מקרה  בשל  הנסיב

להארכת )  כוחו-באמצעות  בא(הגיש  את  הערעור  ואף  לא  הגיש  בקשה  נוספת  

 . לטענתו, המועד פעם נוספת בשל אותן נסיבות שטרם חלפו
  חודשים  או 3-אינני  מקבל  את  הטענה  כי  המבקש  היה  מרותק  מחוץ  לביתו  במשך  כ

שם  בארץ  ללא  יכולת -ת  משטרה  אחרים  איעם  כוחו,  15.11.00לפחות  עד  ליום  

הן  מעדותו  של  המבקש  והן ,  נהפוך  הוא.  כוחו-עם  בא,  ליצור  קשר  ולו  גם  טלפוני

צ  אליאס  חנא  עולה  כי  למרות  הלחץ  הרב  באותם  ימים  המבקש "מעדותו  של  סנ

 . אם כי מעטות, קיבל חופשות
 . המבקש עצמו העיד כי היה מגיע לביתו בשעות הערב המאוחרות

  ניתנה  עקב 15.11.00  להאריך  את  המועד  עד  ליום  השופט  גרשון'  כב  כי  החלטת  אף

לפני  מתן ,  טעות  של  המזכירות  שלא  צירפה  את  תגובת  המשיב  נגד  הארכת  המועד

 . נראה לי כי היה צודק להאריך את המועד עד לאותו תאריך, ההחלטה
  ולחילופין ,15.11.00על  המבקש  היה  להגיש  את  ערעורו  עד  ליום  ,  יחד  עם  זאת

ל  והדברים  היו  נשקלים "לפעול  להגיש  בקשה  להארכת  מועד  לפני  התאריך  הנ

כל  מה  שהיה  על  המבקש  לעשות  הוא  לקיים  שיחת  טלפון  אחת  עם  משרד .  לגופם

 . ל"כוחו בתקופה הנ-בא
 .  ימים נוספים ללא כל סיבה מוצדקת45הוגש כתב הערעור באיחור של , בדיעבד

ל  עד "ואין  מקום  להאריך  את  המועד  הנ"  טעם  מיוחד"אה  נראה  לי  כי  המבקש  לא  הר

   ".הריני דוחה את הבקשה, כן-על-אשר .ליום הגשת הערעור בפועל
 מבוכה דיונית  .ל
 : גבאי-אפעל'  השופטת א הרשמת'כבנפסק מפי  7464/95149א "ש -ב

) המבקשות:  להלן(מבוכה  דיונית  זו  של  השקעות  דיסקונט  והרשות  לניירות  ערך  .  3"

 . ביאה להגשת הבקשות להארכת מועד שבפניה

                                                           
 .65) 4(95על -תק, ' אח2-מ ו"ישקר בע' רשות ניירות ערך נ 7464/95א "בש  149
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המשפט -הליך  נוסף  בבית,  האחד:  השקעות  דיסקונט  נקטה  בשני  ההליכים  הבאים

ליתן  צו  זמני  המורה 'השקעות  דיסקונט  הגישה  בקשה  .  יפו-אביב-המחוזי  בתל

המציא . ".IS. H. LTD" ".IS. H"  .-ו")  ישקר("מ  "חברות  ישקר  בע,  2  -  ו1למשיבות  

במועד ,  חות  כספיים  סקורים  שלהן"דו,  מ"ברת  השקעות  דיסקונט  בעח,  למבקשת

חות  הכספיים  ביניים  ליום "ובמתכונת  שיאפשרו  להשקעות  דיסקונט  להגיש  את  הדו

: להלן  ('פיו-והתקנות  על,  1968-ח"התשכ,    בהתאם  לחוק  ניירות  ערך30.9.95

 . 18.12.95המשפט המחוזי ביום -בקשה זו קבועה לדיון בבית). הבקשה החדשה
  היא –משפט  זה  -הגישה  השקעות  דיסקונט  בקשה  להארכת  מועד  לבית,  במקביל

בה  מתבקשת  ארכה  להגשת ,  )אליה  הצטרפה  גם  רשות  ניירות  ערך(הבקשה  שבפני  

  עד  לתאריך 8.11.95המשפט  המחוזי  מיום  -בקשת  רשות  ערעור  על  החלטת  בית

וזי  את  דברו  בבקשה המשפט  המח-מתוך  תקווה  שבמועד  זה  כבר  יאמר  בית  (16.1.96

הוא  בטעמים  של ,  כמובא  בה,  היסוד  לבקשה  להארכת  מועד).  החדשה  לצו  זמני

המשפט  המחוזי  כי -אם  יתברר  לאחר  הדיון  בבית(יעילות  הדיון  ומניעת  דיוני  סרק  

תוך  שמירת  זכויותיה  של ,  כל  זאת).  הגשת  הבקשה  לרשות  ערעור  היא  מיותרת

 -וזכויותיהן  של  ישקר  ו,    מזה8.11.95ם  השקעות  דיסקונט  להשיג  על  ההחלטה  מיו

IS. Hאשר  כוונת  השקעות  דיסקונט  לבקש  רשות  לערער  כאמור  מובאת ,    מזה

 . לידיעתן בתוך מסגרת המועדים להגשת בקשת רשות ערעור
הענות  לבקשה  במקרה  זה ,  לדבריו.    מתנגד  לבקשהIS. H  .-כוח  ישקר  ו-בא.  4

פי  הלך  מחשבה  זה  על  המבקשות -לע.  הוגן-תקנה  למבקשות  יתרון  דיוני  בלתי

ואין  הצדקה  בדין  לאפשר  להן ,  להחליט  בדבר  הדרך  הדיונית  שילכו  בה  בשלב  זה

לגרסתו  קיימת  דרך  דיונית  אחת  הבאה ,  יתירה  מכך.  צעידה  בשני  מסלולים  במקביל

 8.11.95שכן  להבנתו  יש  בהחלטה  מיום  ,  הגשת  בקשת  רשות  ערעור  במועד:  בחשבון

חות  המתייחסים  לתקופה "לצו  זמני  ככל  שהיא  נוגעת  לדומשום  דחיית  הבקשה  

המשפט  המחוזי  בבקשה -לא  ניתן  לשוב  ולפנות  לבית,  לדידו.  30.6.95שלאחר  

 . שכן המדובר בנושא שנדון והוכרע, חוזרת לצו זמני
 . ולהלן אבאר עמדתי, אני סבורה כי יש מקום לקבלת הבקשה במקרה זה. 5

כוח  המבקשות  שרויים  בה  בכל  הנוגע -נית  שבאייש  יסוד  למבוכה  הדיו,  להערכתי

  .8.11.95 המשפט המחוזי מיום-לקביעת היקף ההשתרעות של החלטת בית
מאידך ,  אך,  המדובר  בבקשה  שנענתה  בחלקה  בלבד,  מחד  גיסא,  כפי  שציינתי  לעיל

אין  בהחלטה  דחיה  מפורשת  או  אפילו  מרומזת  של  הבקשה  בכל  הנוגע ,  גיסא

 .  חוייבו בהמצאתםIS. H. -חר אלה שישקר וחות הכספיים שלא"לדו
, צו  זמני'.  יש  לזכור  כי  מדובר  במקרה  זה  בהחלטה  בנוגע  לצווים  זמניים,  זאת  ועוד
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המקרה .  דין  והוא  ניתן  לביטול  או  לשינוי  במהלך  המשפט-אינו  מהווה  מעשה  בית

 אולם  אין  מניעה,  השכיח  של  ביטול  צו  של  סעד  זמני  הוא  במקרה  של  שינוי  נסיבות

, השופט  אורי  גורן.  ('כי  במקרים  מיוחדים  ניתן  לבטלו  לא  רק  מחמת  שינוי  בנסיבות

, זלצמן'  ר  נ"וראה  גם  ד;  437  )מהדורה  שלישית  מעודכנת(  סוגיות  בסדר  דין  אזרחי

יש  לראות  את  פניית  השקעות ).  257-258'  בעמ,  דין  בהליך  אזרחי-מעשה  בית

כי  אין ,  אך  מובן.  קלריה  זוהמשפט  המחוזי  בבקשה  החדשה  באספ-דיסקונט  לבית

-עניין  שבית,  לראות  בדברי  לעיל  משום  נקיטת  עמדה  לגופה  של  הבקשה  האמורה

 . המשפט המחוזי יענה בו
כי  בהארכת  מועד  בנסיבות  אלה  יהיה  משום  הקניית ,  איני  מקבלת  את  הטענה.  6

ה כי  במקרה  שתידח,  כוחן  הצהירו  בעת  הדיון-באי.  הוגן  למבקשות-יתרון  דיוני  בלתי

. כי  אז  יוגשו  הבקשות  לרשות  ערעור  במסגרת  המועדים,  הבקשה  להארכת  מועד

כי  דחיית  הבקשות  שבפני  לא  תאלץ  את  המבקשות  לבחור  להלך  בדרך ,  איפוא,  יוצא

הארכת  מועד  במקרה  זה  תמנע  קיומם  של  שני ,  נהפוך  הוא.  דיונית  אחת  ויחידה

  שהרי  ייתכן  שלאור  החלטת ,הליכים  תלויים  ועומדים  באותו  עניין  ותייעל  את  הדיון

לא  יהא  צורך  כלל  לבקש  רשות  לערער  על ,  המשפט  המחוזי  בבקשה  החדשה-בית

 . 8.11.95ההחלטה מיום 
  סבור  שיש  לאלץ  את  המבקשות  לבחור IS. H  -כוח  ישקר  ו-בא,  במילים  אחרות

כי  עלי ,  משמעות  הטענה  היא.  והיא  הגשת  בקשה  לרשות  ערעור,  בדרך  דיונית  אחת

שאין  יסוד  להגשת  הבקשה ,  סגרת  הבקשה  להארכת  מועד  שבפנילהחליט  במ

-הבקשה  החדשה  מונחת  בפני  בית.  ולא  היא;  המשפט  המחוזי-החדשה  בבית

המקום  הטבעי  להעלאת .  המשפט  המחוזי  והוא  אשר  מוסמך  לדון  ולהחליט  בה

המשפט  המחוזי  ולא  במסגרת  הבקשה -  בעניין  זה  הוא  בביתIS. H.-טענות  ישקר  ו

העלאת  טענות  אלה  בפני  אין  בה  כדי  לקדם  את ,  כפי  שציינתי.  ד  שבפנילהארכת  מוע

שכן  גם  אם  אחליט  שלא  להעתר  לבקשה  לא  יהא  בכך  כדי  למנוע ,  עמדת  הטוענים

 . היווצרות שתי מערכות דיונים כאמור
 . יש מקום לקבל את הבקשה, סיכומם של דברים. 7

.   סרק  כפי  שבואר  לעילתומכים  בכך  טעמי  יעילות  הדיון  ומניעת  הליכי,  ראשית

עוד  בטרם  הבשיל  האינטרס  של ,  המדובר  בבקשה  שהוגשה  במסגרת  המועדים,  שנית

  .8.11.95  שלא להיות מוטרדים בגין ההחלטה מיוםIS. H -ישקר ו
 356/89א  "  בש-  בלוין'  השופט  ד'  כבבהקשר  לכך  יפים  על  דרך  ההיקש  דבריו  של  

 : 26, 22) 4(ד מג"פ, בנק אוצר החייל' בריק נ
לקראת  סיומה  של ,  המבקש  לא  להחמיץ  את  המועדים  הרלוואנטיים  רשאי'
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). 13'  בעמ,  116/86  (להגיש  ערעור  או  בקשה  להארכת  מועד,  אחת  התקופות

בכך .  פי  חוק-הליכים  אלה  חייבים  להיעשות  בתוך  המועד  המוקנה  על,  ודוק

 : גם נמצא האיזון הראוי
אלא  נקיטת  הליך  נוסף  מטעמי ,  תזמני-אין  כאן  נקיטת  הליכים  בו,  מחד  גיסא

פי  דין  ועם  זאת  גילוי  דעת -זהירות  תוך  ניצול  נכון  של  זכויות  המוקנות  על

הליך  זה  מתבקש  גם  בשל  כורח (שלא  נעשה  ויתור  על  המסלול  האחר  

מאידך ;  )הסיכוי  לקבל  החלטה  בזמן  אינו  ברור,  כפי  שציינו,  באשר,  המציאות

לפיו  ילך ,  מתקבל  על  הדעת-ם  בלתיגיסא  יש  בדרך  זו  כדי  למנוע  מצב  דברי

יבקש  הארכת  מועד ,  ומשמיצה  אותו  ולא  בא  על  סיפוקו,  אדם  במסלול  אחד

  '.'מניעה דיונית'בשל 
 -משפט  זה  תלויה  ועומדת  בקשה  לרשות  ערעור  שהגישו  ישקר  ו-בבית,  זאת  ועוד

IS. Hמושא  הבקשות  להארכת  מועד,  המשפט  המחוזי-  על  אותה  החלטה  של  בית .

המשפט -כי  קיומו  של  הליך  אחר  תלוי  ועומד  לפני  בית,  זה  ידועה  ההלכהבהקשר  

סדרי ,  זוסמן'  ר  י"ד(מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  להגיש  הליך  אחר  באותו  עניין  

 ). 892' בעמ, 1995, מהדורה שביעית, הדין האזרחי
  לפיה  יש  לאלץ  את IS. H  -לעומת  כל  אלה  עומדת  טענתן  היחידה  של  ישקר  ו

 . והיא הגשת בקשה לרשות ערעור,  לבחור בשלב זה בדרך דיונית אחתהמבקשות
ביטול ,  מיניה  וביה,  כי  דחיית  הבקשה  להארכת  מועד  לא  תגרור  עימה,  הראיתי  לעיל

מן  הטעם  שהטענות  בהקשר  זה  הן ,  המשפט  המחוזי-ההליכים  בבקשה  החדשה  בבית

 . המשפט המחוזי לענות בו-עניין לבית
קבל  את  הבקשות  ולהאריך  את  המועד  להגשת  בקשת  רשות ל,  איפוא,  אני  מחליטה

 " .16.1.96 עד ליום 8.11.95המשפט המחוזי מיום -ערעור על החלטת בית

 : שחם'  ע הרשם'כב נפסק מפי 8139/01150א "בש -ב

שאלה  ראשונה  אשר  יש  להידרש  אליה  היא  האם  הוגשה  הבקשה  בתוך )  א.  (4"

נתגלעה  בין ,  לעניין  זה.  פט  קמאמש-מסגרת  המועדים  לתקיפת  החלטתו  של  בית

  היא 17.7.01משפט  קמא  מיום  -הצדדים  מחלוקת  בשאלה  האם  החלטתו  של  בית

או ,    ימים  מיום  מתן  ההחלטה45שאז  המועד  להגשת  ערעור  הוא  עד  ,  דין-פסק

לשאלה  זו  נפקות .    ימים30שאז  המועד  לתקיפת  ההחלטה  הוא  עד  ,  החלטה  אחרת

הוגשה  הבקשה ,    ימים45  הרלוונטית  היא  הואיל  ואם  התקופה,  במקרה  שבפני

 30אם  התקופה  הרלוונטית  היא  .  במסגרת  המועדים  הקבועה  בדין  להגשת  ערעור

                                                           
 .60) 1(2002על -תק, מדינת ישראל' נ'  אח4-לאה ויסמן ו 8139/01א "בש  150
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 . הוגשה הבקשה שבפני אחרי חלוף המועד להגשת בקשת רשות לערער, ימים
אין  הדין  מכיר  באפשרות  של  הגשת  בקשת ,  ככלל.  הדין  עם  המשיבה,  לעניין  זה)  ב(

 12דין  לפי  סעיף  -אלא  במסגרת  של  בקשה  להבהרת  פסק,  יןד-הבהרה  ביחס  לפסק

תקנתו  של  בעל  דין  המבקש ,  מעבר  לכך.  1965-ה"התשכ,  לחוק  ההוצאה  לפועל

-  לחוק  בתי81דין  לפי  סעיף  -דין  היא  במסגרת  בקשה  לתיקון  פסק-להבהיר  פסק

) 4(ד  מד"פ,  לוי'  לוי  נ  2832/90א  "ראו  בש  (1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  

הליכי  הערעור  על  ההחלטה  לקבלה ,  מקום  בו  בקשה  כאמור  מתקבלת).  215,  212

או  החלטה  אחרת ,  דין  היא-  אם  פסק–נגזרים  ממהות  ההחלטה  נשוא  בקשת  התיקון  

דין  דומה  חל  גם  ביחס  להחלטה  להבהיר ).  המשפט-לחוק  בתי)  ג(81ראו  סעיף  (

' אהרון  נ  197/83א  "ראו  ע    האמור  לחוק  ההוצאה  לפועל12דין  לפי  סעיף  -פסק

הרי  שההחלטה ,  כאשר  בקשה  לתיקון  נדחית,  לעומת  זאת).  99)  4(ד  לז"פ,  שפרינגר

אשר  המועד  לתקיפתה ,  )ל"  הנעניין  לויראו  (על  הדחיה  היא  תמיד  החלטה  אחרת  

 .  ימים ממתן ההחלטה30הוא תוך 
-כבבית,  המשיבה  בפני.  מן  הבחינה  הבאה,  המקרה  שבפני  הוא  מקרה  מיוחד)  ג(

המדינה  כבעל (  לחוק  לתיקון  סדרי  הדין  האזרחי  7סעיף  .  היא  המדינה,  מאמשפט  ק

דין -  קובע  כי  דיני  ההוצאה  לפועל  אינם  חלים  על  פסקי1958-ח"תשיה,  )דין

ונוכח ,  על  רקע  זה.  דין  אלה-וכי  שר  האוצר  יבצע  פסקי,  שניתנו  כנגד  המדינה

נקבע ,  1965-ה"התשכ,    לחוק  ההוצאה  לפועל12שלילת  ההליך  לפי  סעיף  

  :בפסיקה כי
שאם .  ללא  כל  תקנה,  דין  הטעון  הבהרה-הדעת  נותנת  כי  אין  להשאיר  פסק...  '

פי  חובתו -על,  הדין-הכיצד  ידע  שר  האוצר  במקרה  כזה  לבצע  את  פסק,  לא  כן

מסורה  היוזמה  לבעל  הדין  לפנות ,  אין  זאת  כי  בכגון  דא?  ל"  הנ7בסעיף  

ובכך  יתאפשר ,  דינו-פסקאת  ,  על  דרך  הצהרה,  כדי  שיבהיר,  המשפט-לבית

) 3(ד מו" פ,רבחי  את  איברהים.  ם.א.ר'  מדינת  ישראל  נ  5403/90א  "ע('  .יישומו

 ) הדין- לפסק5בפסקה , 459
כפי  שנעשה ,  משפט  קמא  בתובענה  עיקרית  חדשה-המבקשת  לא  פנתה  לבית

אשר ,  היא  פנתה  בבקשה  במסגרת  ההליך  העיקרי  המקורי.    האמורהם.א.בפרשת  ר

כי  מצב  זה ,  נראה  לי.  בקשה  זו  נדחתה.    להבהרה  לגבי  הסעד  שניתןעניינה  בקשה

-  לחוק  בתי81הדין  לפי  סעיף  -הוא  שקול  למצב  שבו  נדחית  בקשה  לתיקון  פסק

 . המשפט
ההחלטה .  כפי  שהוא,  בעקבות  הבקשה,  הדין-נותר  פסק,  בשני  המקרים  הנדונים

נוכח .  וריהדין  המק-הדין  אינה  משתלבת  בפסק-שלא  לתקן  או  להבהיר  את  פסק
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-הדמיון  בין  החלטה  לדחות  בקשת  הבהרה  לבין  החלטה  לדחות  בקשה  לתיקון  פסק

ונוכח  ההלכה  הפסוקה  הרואה  בהחלטה  שלא ,  המשפט-  לחוק  בתי81הדין  לפי  סעיף  

מתבקש  לראות  גם  את  ההחלטה  לדחות  את  בקשת ,  דין  כהחלטה  אחרת-לתקן  פסק

  לערער  עליה  חלף  בעת אשר  המועד  להגיש  בקשת  רשות,  ההבהרה  כהחלטה  אחרת

 . הגשת בקשת הארכה שבכותרת
בקשת  ההבהרה .  פי  הנמקה  אחרת-כי  ניתן  להגיע  לאותה  תוצאה  גם  על,  יצויין)  ד(

-המשפט  אחרי  מתן  פסק-הוגשה  לבית,  17.7.01המשפט  קמא  ביום  -בה  החליט  בית

 אינו,  דין  הן  או  החלטה  אחרת-אם  פסק,  המבחן  למיונן,  ביחס  להחלטות  כאלה.  הדין

כי  אם  בשאלה  האם  ההחלטה  היא  בנושא  הטפל ,  מבחן  פורמלי  של  סגירת  התיק

 ). 767-768 'בעמ, ל"בספרו הנ, זוסמן(אם לאו , לנושא המחלוקת גופה
  :לעניין זה נפסק כי

, הדין  העיקרי  שקדם  לה-מקום  בו  ההחלטה  נושא  הערעור  טפלה  לפסק'

הדין -פסקוכאשר  ההכרעה  במחלוקת  המרכזית  שבין  הצדדים  נעשתה  ב

דין  חדש  ונוסף  באותו -או  אז  אין  בהחלטה  המאוחרת  משום  פסק,  המוקדם

א "ע  ('.אשר  ערעור  עליה  ייתכן  ברשות  בלבד',  החלטה  אחרת'אלא  רק  ,  התיק

  )157, 152) 1(ד מז"פ, שאולי' מימון נ 2817/91
הדין  אינה  טפלה  לנושא -כי  החלטה  המפרשת  את  פסק,  במסגרת  מבחן  זה  צויין

, ל"בספרו  הנ,  זוסמן(הואיל  והיא  יכולה  לשנות  את  מהות  ההכרעה  ,  הדין-פסק

מוסיפה  או ,  ואינה  משנה,  הדין-החלטה  שניתנת  אחרי  פסק,  ברם).  768בעמוד  

אינה ,  דינו-המשפט  הכריעו  בפסק-אלא  דוחה  בקשה  בעניין  שבית,  גורעת  ממנו  דבר

דין  לכל -סקהעומדת  על  רגליה  שלה  ומהווה  פ,  "מהותית"יכולה  להיחשב  כהחלטה  

איזו  סיבה  יש ,  במצב  כזה.  החלטה  כזו  אינה  משנה  דבר  במהות  ההכרעה.  דבר  ועניין

בסוגיה ,  על  החלטה  מעין  זו  כבר  נאמר,  אכן?  דין  העומד  לעצמו-לראות  בה  פסק

ובשל  כך ,  הדין  אשר  הכריע  בסכסוך  בין  בעלי  הדין-נסמכת  על  פסק'כי  היא  ,  שבפני

 10בפסקה  ,  299)  1(ד  מט"פ,  ריינהולד'  סון  נאדל  4146/94א  "בש  ('היא  טפלה  לו

וממקם ,  תיאור  זה  תואם  לגמרי  את  ההחלטה  נשוא  הבקשה  שבפני).  הדין-לפסק

 . דין-ולא כפסק, אותה באורח ברור כהחלטה אחרת
יוכל ,  לאחר  סיומה  של  התדיינות  פלונית,  כי  כל  בעל  דין,  לומר  אחרת  פירושו,  אכן

גשת  ערעור  על  נושאי  ההתדיינות  המהותיים להתניע  מחדש  את  מירוץ  המועדים  לה

-אשר  הוכרעו  בפסק,  ידי  עצם  הגשת  בקשת  הבהרה  המתייחסת  לאותם  נושאים-על

. בלא  קשר  לטיבה  של  בקשה  כזו  או  לתוצאותיה,  זאת.  המשפט  המחוזי-דינו  של  בית

לצורך  בפירוש (ואין  מקום  לפרשנות  אשר  מוליכה  אליה  ,  תוצאה  זו  אינה  סבירה
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א "  ע-  בהשופט  אור'  כבדינו  של  -ראו  פסק,  מביא  לתוצאות  סבירותהדין  באופן  ה

9בפסקה  ,  581)  2(ד  נא"  פ,הוועדה  המקומית  לתכנון  ולבניה  רעננה'  פפר  נ  3319/94

 ). הדין-לפסק) ב(
הרי  שמירוץ  המועדים ,  המשפט  ניתנה  בתקופת  הפגרה-הואיל  והחלטת  בית)  ו(

עד  האחרון  להגשת  בקשת  הרשות המו.  עם  תום  הפגרה,  1.9.01לתקיפתה  החל  ביום  

אשר  הוגשה ,  ומועד  זה  חלף  בעת  הגשת  הבקשה  שבפני,  30.9.01לערער  היה  ביום  

 . 21.10.01ביום 
 ? האם במצב זה מגלה הבקשה שבפני טעם מיוחד למתן הארכה המבוקשת) א. (5

כי  המבקשים  לא  שקטו  על  שמריהם  אחרי  מתן  החלטת ,  מעיון  בחומר  שבפני  עולה

כוח -בתכתובות  שהופנו  אל  באי.  בה  נדחתה  בקשת  ההבהרה,  קמאמשפט  -בית

ובהן  נקיטת  הליכים  לפי ,  המשיבה  הועלו  על  ידם  אפשרויות  מאפשרויות  שונות

ועוד ,  מינוי  מומחה  מוסכם  מטעם  הצדדים,  צ"עתירה  לבג,  המשפט-פקודת  בזיון  בית

מחוז הועלתה  במכתב  לפרקליט  ה,  בין  השאר.  הצעות  נוספות  שאין  צורך  לפרטן

' כבשל  )  כך  במקור(דינה  -  האפשרות  של  הגשת  ערעור  בזכות  על  פסק25.9.01מיום  

נאמר  כי  המועד  להגשת  ערעור  על  החלטת ,  במכתב  נוסף  מאותו  יום.  השופטת  הכט

,   למכתב  צויין3בסעיף  .    יהיה  בסוף  חודש  אוקטובר17.7.01מיום  השופטת  הכט  '  כב

  חודשים  להגשת 3שת  ארכה  של  המשפט  העליון  לבק-בדעתנו  לעתור  לבית'כי  

נתבקשה ,  בהמשך  לכך.  'מנת  לשקול  היטב  את  הדרך  בה  ינקטו  מרשינו-ערעור  על

 . הסכמת הפרקליטות לבקשת הארכה האמורה
מכתבים  אלה  מהווים  גילוי  דעת  של  כוונת .  להודעה  זו  חשיבות  במקרה  שבפני)  ב(

הם  מעידים .  לפחות  כאחת  האפשרויות,  משפט  זה-המבקשים  להגיש  ערעור  לבית

אשר  תכליתה  היא  לשמר  את ,  משפט  זה  בבקשה-אף  על  כוונה  לפנות  לבית

מכתב  זה  נשלח  בטרם  חלפה .  אפשרות  הערעור  תוך  שקילת  אפשרויות  אחרות

. 17.7.01משפט  קמא  מיום  -התקופה  להגשת  בקשת  רשות  לערער  על  החלטת  בית

היא  ידעה .  נהכי  המשיבה  לא  פיתחה  ציפיה  לכך  שלא  יוגש  ערעור  בעניי,  יוצא

וכי  המבקשים  מעוניינים  להשאיר  נתיב  פעולה  זה ,  כי  ערעור  יוגש,  שקיים  סיכון

 . פתוח
עובדה  זו  מהווה  שיקול  משמעותי  בקביעה  כי  קיים  טעם  מיוחד  למתן  ארכה )  ג(

פנייתם  של  המבקשים ,  עם  זאת).  או  בקשת  רשות  לערער(לצורך  הגשת  ערעור  

האם  בשל  כך  לא  התגבשה  ציפיה  ראויה .  משפט  זה  היתה  נגועה  באיחור-לבית

 ? משפט זה-לכך שלא תוטרד עוד בהליכים בבית, להגנה למשיבה
כוח  המבקשים  אל -ממכתבו  של  בא.  בהקשר  זה  יש  לציין  את  העובדות  הבאות
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וכי  המועד  להגשת ,  המשיבה  עולה  כי  הוא  סבר  בטעות  שעומדת  לו  זכות  ערעור

כוח  המשיבה  בטרם  חלוף -ח  לבאתמכתב  זה  נשל.  הערעור  יחול  בסוף  אוקטובר

כוח -הוא  מצביע  על  אמונתו  המוטעית  של  בא.  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער

. משפט  קמא-המבקשים  ביחס  למועד  העומד  לרשותו  לצורך  תקיפת  החלטת  בית

לא ,  עד  למשלוח  התגובה.  25.10.01תגובת  המדינה  למכתב  זה  נשלחה  אך  ביום  

או  לטיב ,  יחס  ללוחות  הזמנים  לנקיטת  ההליךנעשה  כל  מצג  מתקן  מטעם  המדינה  ב

גם  במכתב  האמור  אין  כל ,  אכן).  בקשת  רשות  לערער  או  ערעור(ההליך  הדרש  

כוח  המבקשים  רשאי  להניח  כי  אין  מחלוקת  עם -היה  בא,  במצב  זה.  התייחסות  לכך

דין -אילו  סברה  עורך,  אכן.  הצד  שכנגד  לעניין  מועד  התקיפה  וסוג  ההליך  הנכון

חזקה  עליה  כי  היתה  מעמידה  אותו ,  כוח  המבקשים-טעות  נפלה  מלפני  באכי  ,  חילו

 . על טעותו
שותפים  לטעות  לעניין  מועד ,  כי  בעת  הגשת  הבקשה  שבפני  היו  שני  הצדדים,  נראה

עד  למועד  הגשת  הבקשה ,  לא  ניתן  לקבוע  כי  נוצרה  אצל  המשיבה,  הגשת  ההליך

' כב  ערעור  על  החלטת  ציפיה  ראויה  להגנה  לכך  שלא  תוטרד  בהליכי,  לארכה

יש  כדי  לקזז  את  משמעותו  של  האיחור  האמור  בהגשת  בקשת ,  בכך.  השופטת  הכט

 . הארכה שבפני
משמעות  המצב  המתואר .  גם  בכך  אין  כדי  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  ברם)  ד(

להתייחס  לאיחור ,  לצורך  דחייתם  של  טעמים  מיוחדים  למתן  ארכה,  הוא  כי  ניתן

ניתן  לראותה ,  בנסיבות  העניין,  י  כנובע  מטעות  בדין  אשרבהגשת  הבקשה  שבפנ

בעצם  עובדה  זו  אין  כדי  להביא  לקבלת  הבקשה  לארכה ,  ברם.  כטעות  סבירה

מן .  המיוסדת  בעיקרה  על  רצונם  של  המבקשים  להגיע  להסכם  דיוני  עם  המשיבה

וכי  נשקלו  חלופות ,  כי  בין  הצדדים  אמנם  היה  דין  ודברים,  החומר  שבפני  עולה

-ראו  ההתכתבות  בין  הצדדים  בחודשים  יולי(ות  בכל  הנוגע  לסיום  הפרשה  שונ

 ). כוח הצדדים לעניין זה-ממנה אף עולה פגישה בין באי, 2001ספטמבר 
 ,28.8.01טוענת  המשיבה  כי  למבקשים  הובהר  בפגישה  עם  פרקליט  המחוז  ביום  ,  ברם

אף  ימסר  למבקשים וכך  ,  להליכים  נוספים  בעניין)  לגישת  הפרקליטות(כי  אין  מקום  

ומציינים ,  המבקשים  מאשרים  תיאור  זה  במלואו.  בשיחה  טלפונית  אחרי  כן)  שוב(

מבחינת  המדינה 'בתגובתם  לתשובת  המשיבה  כי  נאמר  להם  בפגישה  האמורה  כי  

, של  המבקשים  להגיע  להסדר,  ולו  רצונם  הכן,    במצב  זה  אין  ברצונם'".סגור"העניין  

 –אשר  הוגשה  ,  דיק  העתרות  לבקשה  שבפניהמצ,  משום  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

  יום  אחד  בלבד  טרם  חלוף  המועד  האחרון  להגשת  ערעור –אפילו  לשיטת  המבקשים  

בהשאלה  מן  הפסיקה  בסוגיית  השיהוי  ועתירות .  משפט  קמא-על  החלטת  בית
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ולמעשה  זמן ,  ניתן  לומר  כי  בעת  הגשת  בקשה  שבפני,  המשפט  הגבוה  לצדק-לבית

פניות  נוספות  הן ..  אשר  ממנו  ואילך...'  הגיעו  הצדדים  לשלב  כבר,  לא  מועט  לפני  כן

מילס  ישראל   410/78צ  "  בג-  בהשופט  ברק'  כבדברי    ('מיותרות  ואינן  מועילות

 ). 271) 1(ד לג"פ, שר האוצר' מ נ"בע
 " .בהעדר טעם מיוחד למתן ארכה, החלטתי לדחות את הבקשה שבפני, במצב זה

 דין חלקי -פסק .לא
 .דין  חלקי-  על  פסקבקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  נדונה  9796/01151א  "בש  -ב

 : נפסק כי

 ? האם עומדת הבקשה שבפני בנטל זה"
-1כי  דחיית  התביעה  נגד  משיבים  ,  משפט  קמא  מעלה-דינו  של  בית-עיון  בפסק)  א(

עוד .  כי  האירוע  בו  מדובר  הוא  תאונת  דרכים,    היתה  פועל  יוצא  מיידי  של  הקביעה7

הטענה  לפיה  מדובר  בתאונת  דרכים  היתה  טענתם ,  כי  לכתחילה,  הדין-פסקעולה  מ

הדין -מתברר  מפסק,  עם  זאת.  משפט  קמא-התובעים  בבית,  העיקרית  של  המבקשים

וטענו  בסיכומיהם  כי  יש  לבסס  את ,  כי  בשלב  הסיכומים  שינו  המבקשים  את  טעמם

למבקשים ,  במצב  זה.  התובענה  על  עילת  הרשלנות  והפרת  חובה  חקוקה  דווקא

ומבחינה  זו  קשה  למצוא  טעם ,  הדין  החלקי-אינטרס  מיידי  בהגשת  ערעור  על  פסק

הדין  החלקי  עד  להכרעה  סופית -של  ממש  בהשהיית  הגשתו  של  ערעור  על  פסק

 . בתובענה לפי חוק הפיצויים
משפט -כי  להכרעה  הסופית  של  בית,  ניתן  להבין  מתוך  הבקשה  שבפני,  עם  זאת)  ב

וי  לפי  חוק  הפיצויים  עשויה  להיות  משמעות  בהחלטת קמא  בשאלת  גובה  הפיצ

כי  הבקשה ,  יוצא.  הדין  החלקי-על  פסק,  בסופם  של  דברים,  המבקשים  האם  לערער

את ,  הדין  הסופי-אחרי  פסק,  לאפשר  למבקשים  לשקול,  בין  היתר,  שבפני  נועדה

  חוק  הפיצויים  או  פקודת  הנזיקין –הכדאיות  היחסית  של  כל  אחד  מבסיסי  האחריות  

, עשויה  לצמוח  ממתן  הארכה  תועלת,  בנוסף  לכך.    ולכלכל  את  מעשיהם  בהתאם–

, עם  זאת.  הדין  הסופי-אשר  ביטוייה  בחיסכון  אפשרי  של  בירורו  של  ערעור  על  פסק

מעבר  לכך  שהיא  תלויה  בהערכות  המבקשים  אחרי :  ודאית-המדובר  בתועלת  בלתי

  עשויים  לערער  על 8-9כי  המשיבים  ,  יש  לזכור,  דין  סופי  בעניינם-שיינתן  פסק

 . דין זה בכל מקרה-פסק
בהיענות  לבקשה .  אל  מול  אינטרס  זה  של  המבקשים  עומד  אינטרס  המשיבים)  ג(

                                                           
 .500) 1(2002על -תק, ריית פתח תקוהיע' נ' ריימונד ציון ואח 9796/01א "בש  151
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אשר  לא  ניתן ,  אשר  משך  תקופה  מסויימת,  טמונה  הכבדה  מסויימת  על  המשיבים

ובלא  ודאות ,  ירחף  מעליהם  הסיכון  הכרוך  בערעור  אפשרי  כזה,  לאמוד  אותה  עתה

יש .  בעיקרה  מדובר  בפגיעה  ערטילאית  במשיבים,  עם  זאת.  ין  זהמשפטית  לעני

כי  קיימת  אפשרות  מעשית  כי  הארכת  המועד  המבוקשת  עשויה  להביא ,  להוסיף  לכך

עשויים ,  ומבחינה  זו,  הדין  החלקי-לכך  שבסופו  של  דבר  לא  יוגש  ערעור  כנגד  פסק

כי ,  יש  לזכורבהקשר  זה  .  נשכרים  ממתן  הארכה,  בסופו  של  דבר,    לצאת1-7משיבים  

ובגידרה  הם  יכולים ,  הדין  החלקי-למבקשים  עומדת  ממילא  זכות  ערעור  על  פסק

פי -  מכל  חבות  על1-7כבר  עתה  לתקוף  את  הפסיקה  בגידרה  הופטרו  משיבים  

 . התביעה
הגעתי  למסקנה  כי  ניתן  למצוא  במקרה  זה  טעם  מיוחד ,  לאחר  ששקלתי  בדבר)  ד(

הבקשה  שבפני  הוגשה  בתוך  תקופת ,  אשיתר.  טעם  זה  מבוסס  על  שנים.  למתן  ארכה

גילוי  של  שקידה ,  איפוא,  יש  בבקשה.  הדין  החלקי-המועדים  להגשת  ערעור  על  פסק

עוד  בטרם ,  הדין  החלקי-ואף  גילוי  של  כוונת  המבקשים  לערער  על  פסק,  סבירה

בבקשה  שבפני  קיים ,  שנית.  התגבשה  ציפית  המשיבים  לכך  שלא  יוגש  ערעור  כאמור

. משפט  זה-לחיסכון  בהליכי  ערעור  בפני  בית,  ם  שלא  פוטנציאל  ודאיהג,  פוטנציאל

הדין -יהיו  המבקשים  רשאים  לערער  על  פסק,  אם  לא  איעתר  לבקשה  שבפני,  אכן

יוותר  פתח  לכך ,  אם  איעתר  לבקשה.  וניתן  להניח  כי  כך  יעשו,  החלקי  כבר  עתה

, של  מה  בכךשיקול  זה  אינו  עניין  .  בסופו  של  דבר,  שהליך  הערעור  האמור  ייחסך

, אינטרס  זה  של  יעילות  הדיון.  ובמיוחד  שהמדובר  בהתדיינות  בעניין  שאינו  פשוט

מבסס  בנסיבות  העניין  טעם  מיוחד ,  בהצטרפו  לשקידתם  הסבירה  של  המבקשים

דינים  עליון  מא ,  מ"ישקר  בע'  רשות  ניירות  ערך  נ  7464/95א  "ראו  בש(למתן  ארכה  

644 .( 
-הדין  החלקי  של  בית-הגשת  ערעור  על  פסקהמועד  ל.  הבקשה  מתקבלת,  לפיכך

  מוארך  עד  לחלוף 12.11.02  מיום  1207/00א  "ת  -  ו1311/99א  "  ת-משפט  קמא  ב

 ".איני עושה צו להוצאות בבקשה זו. ל"דין סופי בתיקים הנ- ימים ממתן פסק45

 :  כי הרשם זולטי'כבנפסק מפי  2330/00152א "בש -ב

שאינם  צד ,  יחד  עם  גורמים  נוספים(שהם  ,  המבקשת  התקשרה  עם  המשיבים.  1"

בהסכם  לבניית  בית  מגורים  על  הקרקע ,  בעלי  זכויות  בחלקת  קרקע)  להליך  שבפני

. לטענת  המבקשת  לא  שולמה  לה  מלוא  התמורה  החוזית  המגיעה  לה.  האמורה

תביעתה .  יפו-אביב-המשפט  המחוזי  בתל-לפיכך  תבעה  את  המשיבים  בבית

                                                           
 .1880) 2(2000על -תק, אבנר מרים' מ נ"אלש מרדכי חברה לבנין בעק 2330/00א "בש  152
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 : מתייחסת לארבעה רכיבים
ת  התשלומים  עבור  האגרות  וההיטלים  שיחולו  על  הנכס  עד  לסיום  הבניה מחצי.  א

 ; )לכתב התביעה. א6סעיף (
, להסכם.  2לעניין  זה  הסתמכה  המבקשת  על  סעיף  ד(מחצית  מכל  הוצאות  הבניה  .  ב

לשלם  מחצית  מכל  התשלומים  שיש  לשלם  וששולמו  בגין 'לפיו  התחייבו  המשיבים  

,   תשלומים  בגין  עבודות  פיתוח  לרבות  כבישיםאגרות  בניה,  הגשתן,  תוכניות  בניה

 רחתט-רשכ,  הכנה  לטלפונים,  מים,  גז,  חשמל,  ביוב,  ניקוז,  תיעול,  מדרכות

היטל  השבחה  ומס  השבחה  וכל  הוצאה  אחרת  הדרושה ,  אדריכלים  יועצים  ומהנדסים

לתשלום  עבור  הבניה ,  מכוח  סעיף  זה,  לטענת  המבקשת  היא  זכאית.  '.לצורך  הבניה

 ; )לכתב התביעה. ב6סעיף ) (י שבוצעה על ידה או מטעמהכפ, עצמה
 ; )ג לכתב התביעה6סעיף ) (מ"כולל מע,  דולר525,000 -השווה ל(סכום קבוע . ג
 ). ד לכתב התביעה6סעיף (תשלום עבור שינויים ותוספות ביחס לתוכנית המקורית . ד

 -ג  ו6  ,א6ם  המשיבים  הכירו  בחבותם  העקרונית  לתשלום  הסכומים  שנכללו  בסעיפי

ידי  המבקשת  תחת -הגם  שחלקו  על  הסכומים  שנתבעו  על(ד  לכתב  התביעה  6

כפרו  המשיבים  בעצם  חבותם  לשאת  בעלויות  הבניה  עצמה ,  מנגד).  סיווגים  אלה

כל  הוצאה  אחרת  הדרושה  לצורך 'הוצאות  שלטענת  המבקשת  באו  בגדר  המשפט  (

פי  הסדר -על.  להסכם.  2  להבדיל  מן  ההוצאות  שנמנו  במפורש  בסעיף  ד–)  'הבניה

דיוני  אליו  הגיעו  הצדדים  הוסכם  כי  תחילה  תתברר  סוגיית  חבות  המשיבים  לשאת 

ואם  יוכר  קיומה  של  חבות .  ב  לכתב  התביעה6כפי  שנתבעו  בסעיף  ,  בעלויות  הבניה

עוד  נקבע  כי  במקביל  יידברו  ביניהם .  כאמור  יתדיינו  הצדדים  באשר  לאומדן  העלויות

ואם  לא  יגיעו  להסכמה  ביניהם  יידרש  לכך ,  תר  החבויותהצדדים  באשר  לאומדן  י

) שהם-משל'  השופטת  ר'  כב(המשפט  המחוזי  -  דחה  בית7.3.00ביום  .  המשפט-בית

. ב  לכתב  התביעה6כפי  שנכללו  בסעיף  ,  את  תביעת  המבקשת  לעניין  עלויות  הבניה

  ...הדיון ביתר טענות המבקשת נמשך
, ור  קבוע  בתקנות  סדר  הדין  האזרחידין  הבקשה  להידחות  המועד  להגשת  ערע.  4

: וראו"  (טעם  מיוחד"טעונה  הארכתו  ,  ככזה").  התקנות:  "להלן  (1984-ד"התשמ

דין  חלקי  אינה -הדין  נשוא  הבקשה  הוא  פסק-העובדה  שפסק).    לתקנות528תקנה  

לסיים  מקצת  מן  המחלוקות ,  בהגדרה,  דין  חלקי  נועד-פסק.  מקימה  טעם  מעין  זה

-דין  מעין  זה  עד  למתן  פסק-רכת  המועד  לערעור  על  פסקהא.  המשפט-שבפני  בית

) 1(ד  מג"פ,  שטראוס'  נ'  פנון  ואח  507/85א  "ע:  וראו(הדין  הסופי  תסכל  תכלית  זו  

הצדדים  כאן  הגיעו  להסדר  דיוני  שנועד  להגדיר  את  מסגרת  המחלוקת ).  110,  106

, ר  זההיענות  לבקשה  כאן  תיטול  את  עוקצו  של  הסד.  שבפניהם  באופן  יעיל  ומהיר
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בהירות  באשר -המשפט  המחוזי  ותשמר  מצב  של  אי-תעיב  על  המשך  הדיון  בבית

לבקשתה  החלופית  של .  הבקשה  נדחית  איפוא.  הדין  החלקי-לפועלו  של  פסק

אני  מאריך  את  המועד  להגשת  הערעור  עד  לחלוף ,  ובהסכמת  המשיבים,  המבקשת

 ".שלושים יום ממועד המצאתה של החלטה זו

דין  חלקי -בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסקנדונה    9735/01153)  'חי(א  "בש  -ב

  שבו 2'  הבקשה  נתמכה  בתצהירו  של  המבקש  מס.  משפט  השלום  בחיפה-ידי  בית-שניתן  על

 : נאמר כהאי לישנא

דחיית  הבקשה  להארכת  המועד  תיצור  מצב  בו  אחוייב  לשלם  סכומים  כפולים .  3"

-ם  ריבית  בהסתמך  על  הסכם  בלתיהדין  חוייבתי  לשל-בהתאם  לפסק.  4.  שלא  כדין

 . המשפט להעתר לבקשתי-מנת לתקן את הפגם מתבקש בית- ועל–חוקי 
הרואה  אותי  אחראי  למצב ,  1'  אני  במצב  כלכלי  קשה  מאוד  גם  אחי  מבקש  מס.  5

 . אינו מוכן להשתתף בתשלום כלשהו, שנקלענו אליו
הדין -ור  על  פסקלא  היה  ביכולתי  אז  לממן  את  ההוצאות  הכרוכות  בהגשת  הערע.  6

 . החלקי
המשפט  הנכבד  לא  ינעל  את  שעריו  מפני  ולא  ידחה  את  בקשתי  להארכת -בית.  7

 . חור בהגשת הערעורימשום הא, כאשר הערעור הוא צודק בעליל, מועד לערעור
לב  היה -ואילו  הוא  היה  נוהג  בתום,  המשיב  מבקש  להתעשר  על  חשבוני  שלא  כדין.  8

הדין  החלקי -אפשר  בהסכמה  לתקן  את  פסקהמשפט  קמא  ומ-נעתר  לפנית  בית

 ". במידת הצורך

 : כי השופט עודד גרשון 'כבנפסק מפי 

 דיון . 4"
הגעתי ,  כוח  הצדדים  ובמכלול  נסיבות  העניין-לאחר  שעיינתי  בטענות  בא.  א

 . למסקנה כי מן הדין לדחות את הבקשה
הדין -קכבר  בפתח  חלק  זה  של  החלטתי  אני  רואה  להדגיש  כי  בעת  שניתן  פס.  ב

 . דין- היו המבקשים מיוצגים בידי עורך04.11.99החלקי ביום 
  כפי  שפורטו  בתצהירו  שניתן  בתמיכה 2'  ציטטתי  לעיל  את  דברי  המבקש  מס.  ג

סבורני  כי  אין  צורך  להכביר  מילים  על  כך  שאין  בעובדות  ובנימוקים .  לבקשה

דיק  הארכת שיהיה  בו  כדי  להצ"  טעם  מיוחד"שפורטו  בתצהיר  האמור  כדי  להוות  

 .  סיפא לתקנות סדר הדין האזרחי528פי תקנה -כנדרש על, מועד

                                                           
 .2404) 4(2001מח -תק, בנק ערבי' מאל יוסף עוואד נ'ג 9735/01) 'חי(א "בש  153
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שנטענה  במהלך  הדיון ,  כוח  המבקשים-גם  אם  נכונה  טענתו  של  בא,  ברם.  ד

מן  ההסדר ,  לפי  הטענה,  המשפט  קמא  טעה  בעת  שחרג-כי  בית,  שהתקיים  בפני

ם  הכסף  ולא  רק והכריע  את  הדין  גם  לעניין  גובה  סכו,  הדיוני  שאליו  הגיעו  הצדדים

גם  אז ,  )ואינני  קובע  דבר  בעניין  זה(באשר  לשאלות  העובדתיות  השנויות  במחלוקת  

 . שיהיה בו כדי להצדיק הארכת מועד כמבוקש" טעם מיוחד"אין בכך כדי להוות 
הדין  החלקי  מיום -אני  סבור  כי  בנסיבות  העניין  אין  כל  יסוד  לטענה  כי  פסק,  ראשית

 ". לטה אחרתהח" הינו בבחינת 04.11.99
דין -פסק"כדי  לקבוע  אם  החלטה  פלונית  ,  המשפט-המבחן  שצריך  להינקט  בידי  בית

על  שום .  המבחן  הוא  מבחן  דיוני.  איננו  מבחן  מהותי"  החלטה  אחרת"היא  או  "  חלקי

כפי  שטוען "  אבחנה  מלאכותית"כך  השאלה  שצריכה  להישאל  אינה  אם  מדובר  ב

שסיימה  את  הדיון  וסגרה  את  תיק אלא  אם  מדובר  בהחלטה  ,  כוח  המבקשים-בא

 זוסמן) כתוארו אז(השופט  '  כבוכדברי  .  לעניין  אותו  חלק  של  התביעה,  המשפט-בית

 1919,  1911  )3(ד  טז"פ,  אילנה  ושרה  צחובל'  נ'  מאיר  דורון  ואח  226/61א  "  ע-ב

 : ' ז–' מול האותיות ו
: תהאאלא  השאלה  ,  היום  איננו  שואלים  עוד  מה  נקבע  בגוף  ההחלטה  (...)'

החלטה "  ?המשפט-האם  נסתיים  הדיון  בעניין  התלוי  ועומד  לפני  בית"

דין  שעליו  יכול  בעל -היא  פסק"  וסוגרת  את  תיק  המשפט"המסיימת  את  הדיון  

" מבחינה  פורמלית"וכל  החלטה  שאינה  מסיימת  את  הדיון  ,  דין  שקופח  לערער

  '(...).היא החלטה אחרת שעליה אין מערערים אלא ברשות (...) 
, 'מ  ואח"רם  עבודות  עפר  בע'  מ  נ"בנק  לאומי  לישראל  בע  897/79א  "  ע-ראו  גם  בו

 סדרי  הדין  האזרחי  ,ר  יואל  זוסמן"וראו  בספרו  של  ד;  355-356  ,352)  1(ד  לה"פ

 . 770-773 )מהדורה שביעית(
 04.11.99הדין  החלקי  מיום  -המשפט  הכתיר  את  פסק-בענייננו  לא  זו  בלבד  שבית

הדין  החלקי  גופו  אינה  יכולה -אלא  שקריאת  פסק,  "ידין  חלק-פסק"במילים  

דין  זה  סיים  את  חלק -להשאיר  אצל  הקורא  ספק  כלשהו  באשר  לעובדה  שפסק

הדין  החלקי -מאליו  מובן  כי  פסק,  לפיכך.  התביעה  המתייחס  לנושא  ההלוואה

 . דין הוא ולא החלטה אחרת-האמור פסק
דין  החלקי  כפי  שניתן ה-המשפט  קמא  בתיתו  את  פסק-גם  אילו  טעה  בית,  שנית

. אין  בכך  כדי  להצדיק  הארכת  מועד  כמבוקש,  )ואינני  מביע  עמדה  כלשהי  לעניין  זה(

שהרי  עצם  הגשת  הערעור  פירושה  היא  שבעל  הדין  סבור  שנפלה  שגגה  מתחת  ידו 

, הדין-אם  נפלה  בפסק,  בעוד  ששגגה,  ואולם.  הדין-של  השופט  שנתן  את  פסק

טעם "אין  שגגה  כאמור  מהווה  ,    לגוף  הענייןמצדיקה  את  התערבות  ערכאת  הערעור
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 . שיהיה בו כדי להצדיק הארכת מועד כמבוקש" מיוחד
בנסיבות  העניין ,  אני  רחוק  מלקבוע  כי  יש  הצדקה  כלשהי,  לאחר  עיון  בחומר  שלפני

טעם "המשפט  קמא  כפי  שהכריע  משום  -לראות  בהכרעתו  של  בית,  הנדון  כאן

-  של  פסק7סבורני  שגם  האמור  בפסקה  .  שיצדיק  הארכת  מועד  כמבוקש"  מיוחד

 . אין בו כדי להוביל למסקנה אחרת, המצוטט לעיל, 03.05.01הדין מיום 
, אך  אפילו  היה  האיחור  קטן,  המשפט  משקל  למידת  האיחור-מייחס  בית,  כידוע'.  ה

משקבעו  התקנות  שיש  להגיש  ערעור .  אין  בכך  בלבד  כדי  להצדיק  הארכת  המועד

, אין  להעתר  לבקשתו  כדבר  שבשגרה,  חר  אפילו  ביום  אחדוהמערער  א,    יום45תוך  

היה  למעשה  משנה  את  המועד  הקבוע  בחיקוק ,  המשפט  היה  עושה  כן-שאילו  בית

 ). 897 )מהדורה שביעית( סדרי הדין האזרחיר יואל זוסמן "ד ('.(...)
 הנשיא  שמגר'  כבפסק  ,  בנושא  קיומם  של  מועדים  הקבועים  בחוק  ובתקנות:  ועוד

 : לאמור
, המשפט-בנושא  זה  יש  להדגיש  כי  לא  ניתן  יהיה  לקיים  פעולתם  של  בתי  (...)'

אם  לא  יכובדו  המועדים  הקצובים  הנקבעים  לפי  החוק  או  לפי  התקנות  או 

 . מכוחם
כי  בעל ,  המגמה  להנהיג  גמישות  יתר  אינה  משרתת  את  טותבם  של  בעלי  הדין

יהיו ,    המתדייניםפוגע  בחלק  אחר  מציבור,  המחפש  דרך  לדחיית  מועדים,  הדין

, אלו  הצדדים  האחרים  באותו  תיק  או  מתדיינים  אחרים  בתיקים  אחרים

שעניינם  מושפע  בעקיפין  מן  ההפעלה  של  המערכת  השיפוטית  וקיום 

החברה '  דין  נ-  עורך,הופר.  דניאל  ש  261/87ש  "ב('  .  (...).המועדים  שבה

ל  האותיות   מו695,  692)  2(ד  מא"  פ,מ"בע.)  א.ב(הישראלית  לביטוח  אשראי  

 ). ' ו–' ה
המשפט -כי  בית,  דין-שהיו  מיוצגים  בידי  עורך,  אם  סברו  המבקשים,  בסופו  של  דבר

שומה  היה  עליהם  להגיש ,  הדין  החלקי  כפי  שהכריע-קמא  טעה  בהכריעו  בפסק

 . הדין החלקי בתוך המועד שנקבע בחוק-ערעור על פסק
די  להצדיק  הארכת  מועד שיהיה  בו  כ"  טעם  מיוחד"הואיל  והמבקשים  לא  הצביעו  על  

 . דין בקשתם להידחות, כמבוקש
 אחרית דבר . 5

אני  דוחה  את  הבקשה .  א:  אני  מורה  כדלקמן,  כן  ולאור  כל  האמור  לעיל-על-אשר

 ".אמנע מחיוב בהוצאות, בנסיבות העניין. ב .להארכת המועד
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  של דינו-בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק  נדונה  11449/99154)  'חי(א  "בש  -ב

  השופט  הרשם  עודד 'כבנפסק  מפי  .  בהעדר  הצדדים,  משפט  השלום  בחיפה  שניתן-בית

 :  כיגרשון

הדין -כוח  המבקשים  נתפס  לכלל  טעות  כאשר  סבר  כי  פסק-נראה  כי  בא,  אכן.  4"

 .  הינו בבחינת החלטת ביניים22.04.99מיום 
-א  פסקל  אינו  החלטת  ביניים  אל"הדין  הנ-כשלעצמי  אני  סבור  שאין  ספק  שפסק

המשפט  בנושא -הדין  האמור  הכריע  בית-משום  שבמסגרת  פסק,  זאת.  דין  חלקי

-פסק.  ידי  חיוב  חלק  מן  המתדיינים  בתשלומי  איזון-  על,בין  היתר,  חלוקת  החלקה

-ובית,  רק  משום  שנושא  דמי  השימוש  הראויים  נותר  עדיין  פתוח"  חלקי"הדין  הינו  

כוח -בא.  בי  מחלוקת  זוהמשפט  נתן  הוראות  בעניין  הגשת  טענות  בכתב  לג

המבקשים  כתב  בתצהירו  כי  לא  הגיש  את  הערעור  לאחר  שקיבל  את  ההוראות 

המשפט  בעניין  דמי  השימוש -ממרשיו  משום  שהמתין  לקבל  את  החלטת  בית

 . הראויים
 . כוחם המלומד של המבקשים-שגה בא, לעניות דעתי, בכך

ניתנה  החלטה  בעניין כי  טרם  ,  היינו,  כוח  המבקשים-ידי  בא-העובדה  שנטענה  על

אין  בה  כדי  לשנות  את  מהות ,  דמי  השימוש  הראויים  וכי  המדידה  בשטח  טרם  נעשתה

דין  חלקי  ולא -ההכרעה  האמורה  הינה  פסק.  המשפט-ל  של  בית"הכרעתו  הנ

 ". החלטת ביניים"
הואיל  והמועד  להגשת  ערעור  קבוע  בחיקוק  הרי  ששומה  על  המבקשים  להצביע .  5

  סיפא 528תקנה  :  בו  כדי  להצדיק  הארכת  מועד  כמבוקששיש  "  טעם  מיוחד"על  

 "). התקנות: "להלן (1984-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי
 ? "טעם מיוחד"האם יש בעובדות שפורטו לעיל משום 

הגעתי  למסקנה ,  ובמכלול  נסיבות  העניין,  כוח  הצדדים-לאחר  שעיינתי  בטענות  באי

שיצדיק "  טעם  מיוחד"א  הצביעו  על  כי  דין  הבקשה  להידחות  משום  שהמבקשים  ל

 . היענות לבקשה
-כוח  המבקשים  לכלל  טעות  שבדין  באשר  למהותו  של  פסק-נתפס  בא,  כאמור  לעיל

-בדרך,  דין  שגרמה  לאיחור  אינה  משמשת-טעות  שבחוק  של  עורך',  ברם.  ל"הדין  הנ

מהדורה (  סדרי  הדין  האזרחי,  ר  יואל  זוסמן"ראו  ד:  'צידוק  לאיחור  המועד,  כלל

בנק  דיסקונט  לישראל '  אלפרד  חדד  ואחרים  נ  1167/99א  "וראו  בש;  891  )יעיתשב

, המשפט  העליון-  מביתהרשמת  אגמון'  כבהחלטתה  של    (640)  2(99על  -תק,  מ"בע

                                                           
 .7507) 2(2001מח -תק, האני נסרי זהראן' נ' עאטף יוסף חאג 11449/99) 'חי(א "בש  154
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 ) 13.05.99מיום 
לא  שוכנעתי  כי  התקיימו  כאן  נסיבות  שיש  בהן  כדי  להוציא  את  המקרה  שלפנינו  מן 

דינה  בכותרת -  אף  הכתירה  את  פסקטת  דנוןהשופ'  כביש  לזכור  כי  :  הכלל  האמור

) באשר  לדמי  השימוש  הראויים(למרות  שנותר  עניין  תלוי  ועומד  ,  לפיכך".  דין-פסק"

כוח  המבקשים  נטל  על  עצמו  סיכון  נכבד  בכך  שהחליט  כי  מדובר  רק -הרי  שבא

דעת  מוטעה  שכזה  אינו  מגיע -שיקול.  בהחלטת  ביניים  שאינה  מחייבת  הגשת  ערעור

 . שיש בו כדי להצדיק הארכת מועד" מיוחדטעם "כדי 
בנסיבות .  ב.  אני  דוחה  את  הבקשה.  א:  לאור  כל  האמור  לעיל  אני  מורה  כדלקמן.  6

 " .יןד-רךאמנע מלחייב את המבקשים בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו, העניין

 מיצוי הליך בערכאה קודמת  .לב
 : נקבע כי 8234/01155א "בש -ב

באשר  מועד  זה  קבוע  בחיקוק ,  עור  טעונה  טעם  מיוחדהארכת  מועד  להגשת  ער.  3"

נמצא ,  במצבים  מסויימים).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (

, טעם  מיוחד  כאמור  כאשר  מוגשת  בקשת  ארכה  בתוך  מסגרת  המועדים  הקבועה  בדין

אשר  תוצאתו  עשוייה  לייתר  את  הליך ,  שתכליתה  הוא  מיצוי  הליך  בערכאה  אחרת

 ,מ"ישקר  בע'  מ  נ"השקעות  דיסקונט  בע  7464/95א  "לעניין  זה  בש,  ראו(עור  הער

). 26,  22)  4(ד  מג"פ,  בנק  אוצר  החייל'  בריק  נ  356/89א  "בש;  644דינים  עליון  מא  

. נעוץ  בשיקולים  של  יעילות  הדיון,  ואחרות  באותו  קו,  הגיונן  של  החלטות  אלה

  היתה  טמונה  בחיסכון  אפשרי ההצדקה  למתן  ארכה,  במקרים  שנדונו  באותן  החלטות

 . המשפט-לטובת כל בעלי הדין ובית, של הליכים ומשאבים
המבקשים  טוענים  כי  אם ,  אכן.  כי  מרכיב  זה  נעדר  ממנה,  עיון  בבקשה  שבפני  מגלה

דינו -ייחסך  מהם  הצורך  בערעור  על  פסק,  המשפט  המחוזי  לתובענתם-ייעתר  בית

אם  אעתר  לבקשה ,  ברם.  בדברלרווחת  כל  הנוגעים  ,  המשפט  המחוזי-של  בית

 –זו  אפשרות  אשר  עליי  להביא  בחשבון  ,    ובשלב  זה–והתובענה  תידחה  ,  שבפני

מתן  ארכה  כעת  יביא  לכך  שבירורו  של  הערעור  על  דחיית  ההליך  העיקרי  כנגד 

אם  ערעור  זה .  המשפט  המחוזי-המשיב  יחל  רק  אחרי  סיום  ההליכים  בתובענה  בבית

המשפט -ות  החזרתו  של  המשיב  להליך  שבביתפירוש  הדבר  עלול  להי,  יתקבל

הפעם  בין  המבקשים  לבין  משיב ,  המשפט  המחוזי-וניהול  הליך  נוסף  בבית,  המחוזי

1 . 
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, בה  בעת,  טמון  בבקשה  שבפני,  כי  לצד  תועלת  אפשרית,  תוצאה  אפשרית  זו  מלמדת

אני ,  במצב  זה.  גם  פוטנציאל  לסרבול  דיוני  ואף  לכפל  הליכים  באותו  עניין  עצמו

ומה  גם  שבפי  המבקשים ,  ור  כי  לא  הובא  טעם  מספיק  למתן  הארכה  המבוקשתסב

 . אין מענה ממשי לקושי זה
נוכח  הגשת  הבקשה  שבפני  בתוך  תקופת  המועדים .  דין  הבקשה  להידחות,  לפיכך

-דינו  של  בית-אני  מאפשר  למבקשים  להגיש  ערעור  על  פסק,  להגשת  ערעור

 . ים מקבלת החלטה זו ימ15בתוך , 23.10.01המשפט המחוזי מיום 
 1ישא  מבקש  ,  2הבהירות  בכל  הנוגע  למעמדו  של  מבקש  -נוכח  אי.  אשר  להוצאות

וכן  בהוצאות ,  ח"  ש2,000בסך  ,  דין-טרחת  עורך-לרבות  שכר,  1בהוצאות  המשיב  

וכן  הפרשי ,  מ  כדין"סכומים  אלה  יישאו  מע.  ח  כל  אחד"  ש500  בסך  5-  ו3משיבים  

 " .עד ליום התשלום בפועלהצמדה וריבית מיום החלטה זו ו

 דין-תיקון פסק .לג
 : אגמון'  מ הרשמת'כב נפסק מפי 1530/00156א "בש -ב

המשפט  המחוזי -דינו  של  בית-בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק"

 ). קלינג' השופט ג' כב. 1765/95 פ"תה(יפו -אביב-בתל
  ונמסר  למבקשת 1.11.99  שניתן  ביום,  הדין-כי  בפסק,  הנימוק  ביסוד  בקשה  זו  הוא

המשפט  דוחה  את -בית'כי  ,  נכתב  במפורש,  מר  אבי  מאיר,  דינה  דאז-באמצעות  עורך

, אילו  נכונה  היתה  היא  כי  התביעה  נגד  המבקשת,  משמעותה,  קביעה  זו.  'התובענה

נדחתה  וכי  המבקשת  זכתה ,  המשפט  קמא-אשר  היתה  נתבעת  בהליך  שבפני  בית

. דין  זה-א  היה  כל  טעם  בהגשת  ערעור  על  פסקל,  טוענת  המבקשת,  משכך.  בדינה

דינו  ביום -המשפט  תיקן  את  פסק-התברר  למבקשת  כי  בית,  לאחר  מכן,  ברם

, הדין-ההופך  את  פסק,  תיקון  זה.    באופן  המקבל  את  התביעה  נגד  המבקשת9.11.99

 . 14.2.00רק ביום , לטענתה, נודע למערערת
סיכוייה  לזכות ,  פט  קמאהמש-עוד  טוענת  המבקשת  כי  מעבר  לטעותו  של  בית

 . בערעור טובים
הגעתי  לכלל  מסקנה  כי  דינה  של ,  לאחר  שעיינתי  בבקשה  ובתגובת  המשיבים  לה

 . בקשה זו להתקבל
 528ראה  תקנה  "  (טעם  מיוחד"יש  צורך  ב,  לצורך  הארכת  מועד  להגשת  ערעור,  כידוע

 ). 1984-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי
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סבורני  כי  התשובה  לכך ?  "טעם  מיוחד"לה  כדי  האם  הטעם  שמעלה  המבקשת  עו

כי  התובענה ,  המשפט  קמא  נכתב-הדין  של  בית-בסיכום  פסק,  כאמור.  חיובית

במצב  זה  וכל  עוד  לא  תוקנה .  מבחינה  פורמלית  זכתה  המבקשת  בדין,  ולכן,  נדחית

והמערערת  לא ,  דין  זה  לטובתו-לא  יכול  היה  המשיב  לעשות  שימוש  בפסק,  הטעות

כיוון  שלא  נתבקשה  תגובתה .  אפילו  ידעה  כי  מדובר  בטעות,    עליויכלה  לערער

הדין -כי  אכן  לא  ידעה  על  תיקון  פסק,  הרי  שניתן  להניח,  הדין-לבקשה  לתיקון  פסק

 . כפי שטענה, 14.2.00עד ליום 
הדין  החלה  רק  ביום -מניין  הימים  לעניין  הגשת  הערעור  על  פסק,  לאור  האמור

 .  הוגשה בתוך המועד להגשת הערעור27.2.00ום שהוגשה בי, ובקשה זו, 14.2.00
אני  מקבלת  את  הבקשה ,  ומבלי  לדון  בשאלת  סיכויי  הערעור  להתקבל,  כן-על-אשר

 . להארכת המועד
 " .הערעור יוגש תוך שלושים יום מיום המצאת החלטה זו וימי הפגרה בכללם

 ערעור שכנגד  .לד
 'כבנפסק  מפי  .  ערעור  שכנגדלהגשת    נדונה  בקשה  להאכת  מועד  7878/99157א  "בש  -ב

 :  כיהרשם זולטי

 3.11.99ביום  .  14.10.99ביום  )  6960/99א  "ע(המשיבה  הגישה  את  ערעורה  .  1"

 7.11.99הגישו  המבקשים  בקשה  למחיקת  הערעור  מחמת  איחור  בהגשתו  וביום  

  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  שכנגד –הגישו  את  הבקשה  נשוא  החלטתי  זו  

לא  יהא ,  לטענתם.  ים  יום  ממועד  מתן  ההחלטה  בבקשת  המחיקהעד  לחלוף  שלוש

 . טעם בעיסוק בערעור שכנגד כל עוד לא הוברר מעמדו של הערעור הראשי
טעם "לטענתה  אין  נימוקם  של  המבקשים  מהווה  .  המשיבה  מתנגדת  לבקשה.  2

להארכת  המועד  ואין  בפי  המבקשים  כל  טיעון  של  ממש  שיש  בו  כדי  להצדיק "  מיוחד

 . קשתםאת ב
טעם "הארכת  מועד  שנקבע  בתקנות  טעונה  ,  אכן.  החלטתי  לקבל  את  הבקשה.  3

טעם ).  "1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  :  וראו"  (מיוחד

 –ראשית  :  זה  נמצא  לי  בבקשה  הנוכחית  בהצטברותם  של  שני  רכיבים"  מיוחד

כך  שהמחלוקת  בין ,  המשפט  ערעורה  של  המשיבה-בענייננו  תלוי  ועומד  בפני  בית

רינה   580/76א  "ע,  359/78'  המ(  אם  לא  יימחק  ערעורה  –הצדדים  תתברר  ממילא  

מרדכי '  אסתר  גורה  נ  7044/93א  "ע;  402,  401)  2(ד  לב"פ,  שם  טוב  כהן'  פלקון  נ
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' סהר  נ  5019/95א  "בש;  168)  2(95על  -תק,  חטיב'  הפניקס  נ  623/95א  "בש;  גורה

  המבקשים  לא  השתהו  בהגשת  בקשתם  ופנו –  שנית;  1041)  3(95על  -תק,  הדסי

  ובכך  העמידו  את  המשיבה  על  כוונתם –בתוך  התקופה  להגשת  הערעור  שכנגד  

הדין  נשוא  הערעור  והערעור  שכנגד -לערער  ועל  כך  שאין  הם  משלימים  עם  פסק

א "בש:  וראו  גם;  308,  307)  1(ד  כד"פ,  אלקראעין'  שמסיה  נ  34/70ש  "ב:  וראו(

ר  רמי "ד  290/97א  "בש;  640)  4(97על  -תק,  מ"מועש  בע'  רי  נאמנון  אזע  6183/97

. הבקשה  להארכת  מועד  נענית  איפוא).  23)  1(97על  -תק,  ר  לאה  הגואל"ד'  הגואל  נ

המבקשים  יהיו  רשאים  להגיש  ערעור  שכנגד  תוך  שלושים  יום  מן  המועד  בו  תומצא 

 " .להם ההחלטה בבקשתם למחיקת הערעור שהגישה המשיבה

 ירושלים ריחוק מ .לה
 :  נפסק כי.בקשה להארכת מועד להגשת ערעור פסלותנדונה  2734/00158א "בש -ב

 2.3.00ביום  .  משפט  השלום  בחיפה-המבקש  והמשיבה  מתדיינים  מזה  זמן  בבית.  1"

תפסול  עצמה )  פריאל'  השופטת  א'  כב(ביקש  המבקש  כי  השופטת  היושבת  בדין  

המשפט -תבססה  על  החלטת  ביתבקשתו  ה.  מלהמשיך  ולדון  בהליכים  שבין  הצדדים

  החלטה  שלטענתו  היטיבה –בעניין  הארכת  מועדים  להגשת  תצהירי  עדות  ראשית  

הקש 'כי  החלטה  זו  לא  היתה  אלא  ,  המבקש  הוסיף  וטען.  עם  המשיבה  והרעה  עמו

  והיא  מתווספת  לשרשרת  החלטות  דיוניות  שקיפחו  את 'ששבר  את  גב  הגמל

. את  הבקשה)  19.3.00ביום  (ט  דחה  המשפ-בית.    ואילך97  משנת  –זכויותיו  

כי ,  בהחלטתו  מנה  את  הטעמים  להחלטתו  לעניין  הגשת  תצהירי  עדות  ראשית  וציין

 . בין מחמת שיהוי ובין לגופו של עניין, יתר טענות הפסלות אינן מקימות עילה
לטענת  המבקש  הומצאה  לו .  19.3.00ביום  ,  כאמור,  ההחלטה  נשוא  הבקשה  ניתנה.  2

אין  עוררין  על .    והוא  עיין  בה  לראשונה  בערבו  של  אותו  יום23.3.00ההחלטה  ביום  

להודעת .  3.4.00המשפט  העליון  ביום  -כך  שערעור  הפסלות  הגיע  לראשונה  לבית

 .  לתשלום עבור האגרה–הערעור צורף שיק אישי של המבקש 
בהירות  באשר  למועד  המצאת  ההחלטה -הודעת  הערעור  הושבה  למבקש  בשל  אי

לטענת  המבקש  יצא  ידי  חובתו  בהגשת  הערעור  תוך  עשרה  ימים .  נשוא  הערעור

  הרי  נוכח  חשיבות  העניין  וחוזק –מבוקר  היום  שלאחר  קבלת  החלטה  ואפילו  איחר  

 .  מן הראוי להאריך לו את המועד–טענותיו בערעור 
שכן  הגישו (בהגשת  ערעורו  ,  מלכתחילה,  כי  המבקש  איחר,  המשיבה  טוענת.  3
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כי  אין  ממש  בטענותיו  בבקשת ,  )  לאחר  חלוף  המועד  לכךבצורתו  הפגומה  יום

 . הפסלות ובערעור הפסלות וכי מטעמים אלה דין בקשתו להידחות
, לתקנות  סדר  הדין  האזרחי)  ב(ג471פי  תקנה  -על.  דין  הבקשה  להידחות.  4

יש  להגיש  ערעור  פסלות  תוך  עשרה  ימים  מן ")  התקנות:  "להלן  (1984-ד"התשמ

מועד  זה  הוא  קצר  במיוחד .  ל  המערער  ההחלטה  נשוא  הערעורהמועד  בו  נתקבלה  אצ

  ולא  להותירן  תלויות –וקציבתו  נובעת  מן  הרצון  להבטיח  דיון  מהיר  בטענות  פסלות  

 עזבון  המנוח  נאסאן  יעקב'  דין  דב  שלמון  נ-עורך  486/99א  "בש:  וראו(ועומדות  

 528  תקנה  הוראות,  מקל  וחומר,  יחולו,  מטעם  זה).  1256)  2(99על  -תק,  רובין

הבקשה  שבפני .  להארכת  מועד  שנקבע  בחיקוק"  טעם  מיוחד"לפיהן  נדרש  ,  לתקנות

  וגם  הערעור  המקורי –הוגשה  כשבעה  ימים  לאחר  חלוף  המועד  להגשת  הערעור  

כי  גם  איחור  של  יום  אחד  הוא  איחור  לכל  דבר ,  כבר  נפסק  לא  פעם.  הוגש  באיחור

 3086/95א  "בש;  375)  1(ד  לה"פ,  מטא'  מועלם  נ  769/79א  "ע:  לדוגמה,  וראו(ועניין  

ואף  הוא ).  93,  89)  5(ד  מט"פ,  מ"בויום  מהנדסים  בע'  מ  נ"אנגל  חברה  לקבלנות  בע

למעט  טענתו  בדבר ,  המבקש  לא  הצביע  על  כל  טעם  כאמור.  טעון  טעם  מיוחד

אלה  אינם  טעמים  מספקים .  הטרחה  הכרוכה  בהכנת  הערעור  וריחוקו  מירושלים

גם  טענות  המבקש  בדבר .    שאינם  טעמים  מיוחדים  לכךוודאי,  להארכת  מועד

  בין  בהתחשב  בהלכה  לפיה  לא –חשיבות  ערעורו  אינן  מקימות  טעם  מיוחד  כאמור  

 Her  4719/93א  "בש:  וראו(יהוו  טענות  מסוג  זה  טעם  עצמאי  להארכת  מועד  

Majesty The Queen in Right of Canada646)  5(ד  מז"פ,  'רבקה  ריינהולד  ואח'    נ ,

) 373)  3(99על  -תק,  יורשי  המנוח  אחמד  זהיר'  חיים  קהתי  נ  3112/99א  "בש;  652

: לדוגמה,  וראו(סיכויי  הערעור  הם  קלושים  ,  ובין  מחמת  ההערכה  שעל  פני  הדברים

א "ע;  179)  1(98על  -תק,  בנק  המזרחי  המאוחד'  מ  נ"בטון  רמות  בע  7158/97א  "ע

על -תק,  משה  יהודה  לייב  רבינוביץהרב  '  דין  נ-  עורך,'וינברג  דורון  ושות  2668/96

 ). 84) 4(98על -תק, אלברט' מלול נ 7186/98א "ע; 63) 2(96
  בהיעדר  טעם  מיוחד  להארכה –  הבקשה  להארכת  מועד  נדחית  –סוף  דבר  

  " .המבוקשת
  פיטורין –בעיות במקום עבודה  .לו

 : אמיר זולטי הרשם 'כב נקבע מפי 3040/00159א "בש -ב

-דינו  של  בית-  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  כל  פסקבפני  בקשה  להארכת"

                                                           
 .1544) 2(2000על -תק, אורנה בראל' צבי בראל נ 3040/00א "בש  159
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הבקשה .  25.5.99מיום  )  פורת'  סגן  הנשיא  ח'  כב(יפו  -אביב-המשפט  המחוזי  בתל

 . 27.4.00ביום , הוגשה כעבור כשנה
, 6.6.99הדין  נשוא  בקשת  רשות  הערעור  ביום  -קיבל  את  פסק,  לדברי  המבקש.  1

הוא  פנה .    משום  שלא  זומן  כראוי–ו  לטענת.  25.5.99לאחר  שלא  נכח  בדיון  ביום  

 23.9.99  -ב.  הדין-המשפט  המחוזי  בשלוש  בקשות  עוקבות  לביטול  פסק-לבית

  נדחתה 2.2.00  -  נדחתה  בקשתו  השניה  וב20.12.99  -ב.  נדחתה  בקשתו  הראשונה

  להגיש  בקשת  רשות  ערעור  על 28.2.00ניסה  ביום  ,  לטענתו.  בקשתו  השלישית

  ובקשה  זו –  עליו  להגיש  בקשה  להארכת  מועד  לשם  כך  כי,  אך  נאמר  לו.  החלטה  זו

שיהוי  אחרון  זה  הוא  מתרץ  במצבו  הרגיש  במקום .  הגיש  כחודשיים  לאחר  מכן

נוכח ,    מצב  אליו  נקלע  בעקבות  פיטוריו  ממקומות  עבודה  קודמים–עבודתו  הנוכחי  

. וריבוי  ההליכים  המשפטיים  בהם  הוא  מעורב  ונוכח  היותו  מפרנס  יחיד  לארבעת  ילדי

 . טענות המבקש אינן נתמכות בתצהיר
א 398פי  תקנה  -על.  סדרי  הדין  לעניין  זה  הם  ברורים.  דין  הבקשה  להידחות.  2

  מן  היום –לתקנות  עמדו  לרשות  המבקש  שלושים  יום  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  

-המשפט  המחוזי  בבקשתו  לביטול  פסק-בו  הומצאה  לו  החלטתו  הראשונה  של  בית

לא  זו .  המשפט  המחוזי-שב  ופנה  לבית,  אלא  פנה,  אפשרות  זוהוא  לא  מיצה  .  הדין

-כי  עמד  על  זכותו  זו  רק  משהגיע  למזכירות  בית,    אפילו  נניח  לזכותו–בלבד  

הנחה  זו .  הדין  הראשון-כתשעה  חודשים  מהמועד  בו  ניתן  פסק(המשפט  העליון  

 המשפט  המחוזי  מיום-מיטיבה  מאוד  עם  המבקש  המעיד  על  עצמו  עוד  בפניתו  לבית

-  באמצעות  עורך25.1.00ואשר  הגיש  את  בקשתו  מיום  ,  כי  נעזר  במשפטן,  23.10.99

עסקינן  בבקשת ?  מדוע  התמהמהה  עוד  חודשיים  ופנה  רק  אז  בבקשה  שבפני)  דין

  טעונה  הארכתו  טעמים –וככזה  .  רשות  ערעור  שהמועד  להגשתה  קבוע  בחיקוק

בבקשה  שבפני  שאף טעמים  אלה  לא  נמצאו  ).    לתקנות528תקנה  :  וראו(מיוחדים  

  " .איני רואה מנוס מדחיית הבקשה, לכך-אי. אינה נתמכת בתצהיר
 דין לבקשה להארכת מועד -הסכמת עורך .לז

 : שחם'  ע הרשם'כב נפסק מפי 2464/01160א "בש -ב

 ? האם ניתן לקבל את גרסתו של המבקש במקרה שבפני. 3"
ידי  מר -ר  שנערך  על  תצהי21.1.02הוגש  ביום  ,  7.1.02בעקבות  החלטתי  מיום  

                                                           
) 1(2002על  -תק,  איגוד  טניס  השולחן  בישראל'  רעות  נ-אגודת  הספורט  מכבי  מכבים  2464/01א  "בש  160

605. 
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, בתצהיר  זה.  הוא  המשיב,  חבר  הנהלת  איגוד  טניס  השולחן  בישראל,  סלומינסקי

היא  האם  ניתנה ,  לרבות  בשאלה  המרכזית,  מובאת  גרסה  הפוכה  לזו  של  מר  ריכטמן

, לאחר  מכן.  למתן  ארכה  להגשת  הערעור,  ידי  סלומינסקי-על,  למבקש  הסכמה

שניהם  ענו .  של  ריכטמן  ושל  סלומינסקי  חקירות  נגדיות  6.2.02התקיימו  ביום  

המצב  שבפני  הוא  של  שתי  גרסאות .  המשפט-ידי  בית-לשאלות  שהופנו  אליהם  על

עלי  להעדיף  את  גרסתו  של ,  מנת  להעתר  לבקשה-על.  המכחישות  זו  את  זו,  מנוגדות

 . על פני הגרסה הנגדית, הוא המוציא מידי חברו, מר ריכטמן
כי ,  הגעתי  למסקנה,  לאחר  ששקלתי  בדבר.  ך  מקוםאיני  רואה  לכ,  בנסיבות  העניין

, למתן  ארכה,  מבעוד  מועד,  לא  ניתן  לקבל  את  גרסתו  של  ריכטמן  כי  קיבל  הסכמה

 . וכי לא הגיש את הערעור במועד בהסתמכו על הסכמה זו
 . ביסוד מסקנה זו עומדים שלושה שיקולים

תקופה  הרלוונטית ריכטמן  קיבל  ב.  גרסתו  של  ריכטמן  מעוררת  סימני  שאלה,  ראשית

פי  יעוץ  זה  היה  עליו  לקבל -על.  דין  דן  היימן-למתן  הארכה  ייעוץ  משפטי  מעורך

הוא  לא ,  פי  גרסתו  של  ריכטמן-על.  מראש  הסכמה  בכתב  של  האיגוד  למתן  הארכה

אף  שהסכמה  כאמור  בכתב  לא ,  ונמנע  מהגשת  הערעור  במועד,  פי  ייעוץ  זה-פעל  על

מדוע  סטה  ריכטמן  מן  הייעוץ ,  מתן  ארכהאם  אמנם  ניתנה  הסכמה  ל.  ניתנה  לו

כאילו  נתן ,  תשובתו.  לשאלה  זו  לא  נתן  תשובה  מניחה  את  הדעת?  שקיבל  לטענתו

לא  רק .  אינה  משכנעת,  אמון  במשיב  ועל  רקע  זה  לא  הקפיד  בביצוע  העצה  הנטענת

עולה ,  אלא  גם  מהתכתבות  עניפה  של  ריכטמן  עם  המשיב,  מן  ההתדיינות  שבפני

עמדת  ריכטמן  במערכת  יחסים  זו  אינה  של  אמון .  וכה  של  יחסיםמסכת  ארוכה  וסב

, ידי  המשיב-ריכטמן  חוזר  וטוען  להפרות  דין  על,  בהתכתבות.  אלא  ההיפך  מכך,  עיוור

ושאר  טענות ,  קיום  מינהל  תקין-לאי,  להפרת  התחייבויות,  גילוי  נאות  מצידו-לאי

לבין  הדימוי  אשר ,  ד  ליישב  בין  התמונה  העולה  מתכתובת  זווקשה  עד  מא.  מסוג  זה

. ריכטמן  ביקש  לשוות  ליחסיו  עם  המשיב  ולהתנהלות  ההדדית  של  שני  גורמים  אלה

, כי  גם  לנוכח  הצעתו  של  סלומינסקי  למתן  ארכה,  אף  בחקירתו  מסר  ריכטמן,  אכן

מתעצם  הקושי  ליישב  בין ,  על  רקע  חשש  זה.  חשש  כי  ההסכמה  לא  תינתן  לבסוף

פי  העצה  כי  הוא  טוען  שקיבל -לפעול  עלגרסתו  של  ריכטמן  לבין  הימנעותו  מ

 . דינו לגבי קבלת הסכמה בכתב מאת המשיב לעניין הארכה-מעורך
כוונתי  היא .  אשר  התבקשה  בנסיבות  העניין,  ריכטמן  לא  הביא  עדות  נוספת,  שנית

, וידע,  אשר  לטענת  ריכטמן  היה  מצוי  בסוד  העניינים,  דין  דן  היימן-לעדות  של  עורך

עוד  בטרם  חלף  המועד ,    הסכמה  מטעם  המשיב  למתן  ארכהכי  ניתנה,  בזמן  אמת

מדוע  לא  הובא  זה ?  דין  היימן-מדוע  לא  צורף  תצהיר  מאת  עורך.  להגשת  הערעור
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המענה  היחיד .  אף  לשאלה  זו  לא  היתה  לריכטמן  תשובה  מניחה  את  הדעת?  להעיד

, ךבין  כך  ובין  כ.  כי  רק  ביום  לפני  הדיון  בפני  חשב  על  כך,  שבפיו  לשאלה  זו  היה

, אשר  יכול  לספק  תמיכה  מכרעת  לעדות  ריכטמן,  הימנעות  זו  מלהעיד  עד  רלוונטי

 3694/99א  "ראו  ע(ונוטה  להביא  לדחיית  גרסתו  ,  פועלת  נגד  ריכטמן,  לשיטתו  שלו

 ). 385) 2(ד נה"פ, מ"חברת פרוויקט אורנים בע' ארדמן נ
גשת כי  אחרי  חלוף  המועד  לה,  מתברר.  ובהמשך  לנקודה  האחרונה,  שלישית

-לבין  עורך,  דין  קינן-עורך,  כוח  המשיב-התקיימה  שיחה  טלפונית  בין  בא,  הערעור

בתשובה  לשאלה .  על  עצם  קיומה  של  שיחה  זו  אין  מחלוקת  בין  הצדדים.  דין  היימן

, באותה  שיחה,  דין  היימן  לא  העלה-דין  קינן  בעת  הדיון  כי  עורך-הבהיר  עורך,  ישירה

תן  ארכה  עוד  בטרם  חלף  המועד  להגשת כל  טענה  כאילו  המשיב  נתן  הסכמתו  למ

היעדרה  של  טענה  כזו  מצד .  או  כי  המשיב  הבטיח  כי  תינתן  הסכמה  כזו,  הערעור

לפיה  אמנם ,  ידי  ריכטמן-דין  היימן  אינו  ניתן  ליישוב  עם  הגרסה  המועלית  על-עורך

, אילו  היתה  הסכמה  כזו,  אכן.  דינו  היה  ער  לה-אשר  עורך,  היתה  הסכמה  כאמור

כעניין  ראשון ,  וכי  היה  מעלה  עניין  זה,  דין  היימן  היה  יודע  עליה-ךחזקה  כי  עור

ד  את והימנעותו  מעשות  כן  מחלישה  עד  מא.  דין  קינן-בשיחתו  עם  עורך,  במעלה

 . גרסתו של ריכטמן
כי  לא  אוכל  לבסס  את  החלטתי  על ,  שילובם  של  גורמים  אלה  מביא  אותי  למסקנה

-בהם  נמצאו  אי,  שונים  נוספיםבלא  לפרט  עניינים  ,  זאת.  גרסתו  של  ריכטמן

לא  מצאתי  באותם .  התאמות  מסויימות  בין  תצהירו  של  מר  ריכטמן  לבין  עדותו

, התאמות  מסויימות  בין  עדותו  של  מר  סלומינסקי  לבין  תצהירו-כמו  גם  באי,  עניינים

אין ,  משלא  נתקבלה  גרסה  זו,  מכל  מקום.  משום  סיוע  ממשי  להכרעה  בעניין  שבפני

אין  גם  צורך  לדון  בטענות .  קל  וחומר  טעם  מיוחד,    למתן  ארכהעוד  בפני  טעם  טוב

דבר ,  ידי  סלומינסקי-כי  אף  לו  ניתנה  הסכמה  על,  ובהן  הטענה,  אחרות  של  המשיב

ומשכך  הסכמה  מפיו  אינה  הסכמה ,  לא  היה  הלה  מוסמך  לחייב  את  המשיב,  המוכחש

 " .דין הבקשה למתן ארכה להידחות, סוף דבר .בת תוקף

 דין-ת לגייס עורךניסיונו .לח
 : שחם'  ע הרשם'כב נקבע מפי 8640/01161א "בש

מתן  הארכה ?  האם  יש  מקום  להאריך  את  המועד  להגשת  בקשת  הרשות  לערער.  3"

  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  "  (טעמים  מיוחדים"המבוקשת  טעון  הוכחתם  של  

                                                           
 .651) 1(2002על -תק, בן זאב רחל' נ'  אח6-נציגות הבית המשותף ו 8640/01א "בש  161
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כה פירושו  של  הנטל  האמור  הוא  כי  על  מבקש  האר,  ככלל).  1984-ד"התשמ,  האזרחי

ראו (ואשר  מנעו  את  הגשת  הבקשה  במועד  ,  להצביע  על  נסיבות  שמחוץ  לשליטתו

ד "פ,  מיכקלשווילי'  הוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה  ראשון  לציון  נ  6402/96א  "בש

לבחינת  טענות ?  האם  הנימוקים  שבבקשה  מגלים  טעמים  כאלה).  209)  3(נ

 . המבקשים אפנה עתה
הם  פועלים .  החגים  הם  נתון  ידוע  מראש.  יתקיומם  של  חגים  בתקופה  הרלוונט)  א(

מנת  לעמוד  בלוחות -על  כולם  להערך  בהתאם  על.  באופן  שווה  עבור  כלל  המתדיינים

החל  משנה  זו  נקבע  כי ,  זאת  ועוד.  המועדים  לנקיטת  הליכים  גם  בתקופת  החגים

וכלל  לא  מובא  בחשבון ,  כמתואר  לעיל,  חלק  משמעותי  מתקופת  החגים  הוא  פגרה

" טעם  מיוחד"איני  סבור  כי  ניתן  לראות  בתקופת  החגים  ,  במצב  זה.  מיםבמניין  הי

 . למתן ארכה
ולא  ברור  מתי  החלו ,  טענה  זו  הועלתה  בלא  פירוט.  דין-יכולת  לגייס  עורך-אי)  ב(

ושאר  נתונים  העשויים  לסייע ,  כמה  פניות  נעשו,  מתי  הסתיימו,  דין-פניות  לעורכי

קשיי  הייצוג  המתוארים  אינם  אירוע ,  ךמעבר  לכ.  להעריך  את  משקלה  של  טענה  זו

פי  התיאור -גם  על.  צפוי  של  נבצרות  מנקיטת  הליך-אשר  יוצרים  מצב  בלתי,  פתאומי

אשר  לא  ברור  מדוע  המבקשים  לא  נערכו  בגדרו ,  המדובר  במצב  מתהווה,  שבבקשה

נושא  הייצוג  מצוי  כל  כולו .  לאפשרות  כי  בסופו  של  דבר  לא  יימצא  ייצוג  לעניינם

אין  כל  סיבה  לגלגל  את  קשיי  המבקשים  בעניין  זה .  בלעדית  של  המבקשיםבאחריות  

נועדה  לאפשר  מתן  ארכה  רק "  טעמים  מיוחדים"המידה  של  -אמת.  על  המשיבים

הגובר  על  אינטרס  בעל ,  בהם  קיים  טעם  כבד  משקל  דיו  למתן  ארכה,  באותם  מקרים

ך  שלא  הוגש הדין  שכנגד  לסופיות  הדיון  ולהגנה  על  החסינות  הדיונית  שרכש  בכ

קשיי  הייצוג  המתוארים  אינם  טעם .  במועדו)  או  בקשת  רשות  לערער(נגדו  ערעור  

כי  המבקשים  לא  היו  מיוצגים ,    אף  עולה3כי  מתגובת  משיב  ,  אוסיף  עוד.  כזה

אין  מדובר  במבקשים .  ובהתדיינויות  קודמות  בין  אותם  צדדים,  בערכאות  הקודמות

וטה  עוד  יותר  להחליש  את  עוצמתם  של ועובדה  זו  נ,  אשר  הייצוג  העצמי  זר  להם

 . טעם זה בבקשת הארכה
הבאתם  של  ימי  ששי -המבקשים  טוענים  לטעות  בדין  המתבטאת  באי.  טעות  בדין)  ג(

הדין .  גם  בכך  איני  רואה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה.  במניין  הימים  לנקיטת  ההליך

א  היום  האחרון בשבוע  הוא  יום  פגרה  רק  אם  הו'  ונקבע  בו  כי  יום  ו,  לעניין  זה  ברור

, )פגרות(המשפט  וההוצאה  לפועל  -  לתקנות  בתי4תקנה  (למניינה  של  תקופה  

  הינו 2ומה  גם  שהמבקש  ,  עובדה  זו  ניתנת  לבירור  ללא  קושי).  1983-ג"התשמ

טעות  בדין  היכולה  לגבש ,  כן-על,  הטעות  האמורה  אינה  מהווה.  סטודנט  למשפטים



המשפט בבקשה -הדעת של בית-ויישום שיקול" טעם מיוחד"מהותו של ה: 'פרק ג
ל

   
 

 
293   הארכת מועדים

 . קיומו של טעם מיוחד למתן ארכה
לא .  גם  בכך  אין  כדי  להוות  טעם  מיוחד  למתן  הארכה.  4  של  מבקש  נכותו)  ד(

. הועלתה  כל  טענה  כי  קיים  קשר  כלשהו  בין  נכות  זו  לבין  האיחור  בנקיטת  ההליך

קשה  לראות  כיצד  הושפע .  2מי  שטיפל  בה  הוא  מבקש  .  לבקשה  שותפים  שבעה,  אכן

. 4תו  של  מבקש  מעובדת  נכו,  הטיפול  בהליך  שבפני  ובכלל  זה  האיחור  בו  הוא  נגוע

טעם  מיוחד  למתן ,  בנסיבות  אלה,    אינה  יכולה  להוות4גם  האהדה  לנכותו  של  מבקש  

 . ארכה
הוא ,  3המבקשים  יישאו  בהוצאות  משיב  .  דין  הבקשה  להידחות,  סופם  של  דברים

בצירוף  הפרשי  הצמדה  וריבית  מיום ,  ח"  ש750בסך  ,  המשיב  היחיד  שענה  לבקשה

 " .ועלהחלטה זו ועד ליום התשלום בפ

 המשפט-הדין בפגרת בית-סגירת משרד עורך .לט
משפט  זה  כאשר -השאלה  בערעור  אם  שגה  הרשם  המלומד  של  בית  נדונה  993/78162'  המ  -ב

 .משפט זה-קבע שהמערערות לא הוכיחו טעם מיוחד להצדק האיחור בהגשת ערעורן לבית

 : נפסק כי

  פרקליט  המערערות 1978  ביוני  12הדין  שעליו  חפצו  לערער  נושא  תאריך  -פסק"

  לא  עלה  בידו 1978  ביולי  10-אומר  בתצהירו  שעד  ליציאתו  לחופשה  בסביבות  ה

טענה  זו  היתה  נאמנת  על  הרשם .  המשפט  המחוזי-הדין  מבית-להשיג  את  פסק

 13-ואולם  אין  חולקין  על  כך  שב.  ואין  צריך  לומר  שאף  אני  מקבל  אותה,  המלומד

כן  היה  עליהן  להגיש  את -על-אשר,  הדין  למערערות-  הומצא  פסק1978ביולי  

בהיעדרו  של  פרקליט ,  1978  בחודש  יולי  1978  באוגוסט  27ערעורן  עד  ליום  

, משפט  זה-הוגש  אמנם  ערעור  לבית,  המערערות  מן  הארץ  עקב  חופשת  הקיץ  שלו

, לאמור,    הוא  הוחזר  לפרקליט  בשל  ארבעה  פגמים  שבו1978  ביולי  23ואולם  ביום  

-צילומי  פסק,  הדין-לא  צויינו  כתובותיהם  של  בעלי,  הלא  צורף  שיק  לתשלום  האגר

 . הדין שצורפו לא היו מאושרים והערעור הוגש לאחר תום המועד
מפני  שהמועד  להגשת ,  נתברר  בינתיים  שלא  היה  מבוסס,  אשר  לנימוק  האחרון

ואולם  כתב  הערעור  היה  לקוי  בכך .  1978  באוגוסט  27הערעור  לא  תם  אלא  ביום  

פי  תקנה -הדין  כדרוש  על-ו  לציין  בו  את  כתובותיהם  של  בעלישהמערערות  לא  דאג

הדין  שצורפו  לא  היו  מאושרים  כדין  כפי -וגם  בכך  שהעתקי  פסק)  2(  -ו)  1(384

המשפט -  נבצר  היה  ממשרד  בית393פי  תקנה  -מכאן  שעל).  א(389שקובעת  תקנה  

                                                           
 .467) 2(ד לג"פ, ' אח2-טל ונחום מי' נ' אלדר עיריית ואח 993/78' המ  162
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 . לקבל את הערעור לרישום
  הזדמן  להיות  במשרד 1978בר    בספטמ12וביום  ,  פרקליט  המערערות  חזר  מחופשתו

במשך  היעדרו .  ורק  אז  נודע  לו  שהערעור  לא  קובל  לרישום,  המשפט  העליון-בית

היה  משרדו  סגור  ולא  נמצא ,  978  1לפחות  בחודש  אוגוסט  ,  של  הפרקליט  מן  הארץ

משנוכח  פרקליט  המערערות .  ולא  פקיד  או  פקידה,  דין  אחר-בו  לא  הוא  ולא  עורך

  בספטמבר 21-הגיש  ב,  שמסמכי  הערעור  הוחזרו  למשרדו  בספטמבר  לדעת  12ביום  

 . ידי הרשם-שנדחתה על, בקשתו להאריך לו את המועד להגשת הערעור
המשפט -הדין  מבית-הקושי  בהשגת  פסק.  לא  ראיתי  עילה  להתערב  בהחלטת  הרשם

, שכן  אליבא  דכולי  עלמא,  המחוזי  בנצרת  למעשה  לא  היווה  אחד  הגורמים  לאיחור

הסיבה .  ל  הכל  שמועד  הגשת  הערעור  התחיל  מהמצאתו  למערערותמוסכם  עכשיו  ע

לכך  שהמערערות  איחרו  מן  המועד  היא  שפרקליטם  הגיש  כתב  ערעור  שבו  לא 

. נבצר  היה  מן  המשרד  לקבלו,  והואיל  וכתב  זה  היה  לקוי,  נתקיימו  הוראות  התקנות

, רדוהדבר  לא  תוקן  הואיל  ופרקליט  המערערות  יצא  מן  הארץ  לחופשה  וסגר  את  מש

מחובתו  של ,  ואולם  הואיל  והמועדים  הקבועים  בתקנות  רצים  גם  בתקופת  הפגרה

המשפט  יקבלו  גם  בהיעדרו -דין  לדאוג  לכך  שעניינים  העומדים  ותלויים  בבית-עורך

אם  לא  דאג  לכך  הרי  בוודאי  אין  זה  עולה  לכדי  טעם  מיוחד  להצדק .  טיפול  נאות

ולפיכך ,  מלומד  להיעתר  למערערותבאין  טעם  מיוחד  לא  יכול  היה  הרשם  ה.  האיחור

  ".אני דוחה את הערעור
 דין-רשלנות עורך .מ

הלכה  היא  כי ,  לעניין  זה".  טעם  מיוחד"דין  אינה  בבחינת  -טענה  בדבר  התרשלות  עורך

דינו  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  המצדיק  את  הארכת -התרשלותו  של  בעל  דין  או  של  עורך

  בין –כוחה  הקודם  -ת  טרוניה  כנגד  באככל  שיש  בפיה  של  מבקש,  למשל,  כך  163המועד

 –הדין  ובין  ביחס  לאופן  התנהלותו  במסגרת  התובענה  -יידועּה  בקיומו  של  פסק-לעניין  אי

 164.הרי שתרופתה הינה נקיטת הליכים משפטיים נגדו

 : גרוניס'  א השופט'כב נקבע מפי 1057/04165א "רע

' השופט  ה'  כב(המשפט  המחוזי  בנצרת  -בקשת  רשות  ערעור  על  החלטת  בית.  1"

                                                           
בנק  צפון   1038/85ש  "ב;  65)  2(ד  כ"  פ,מ"ברזילי  סולל  בונה  בע'  מ  נ"מקורות  חברת  מים  בע  404/65'  המ  163

 .57) 1(ד מ" פ,מ" חברה לבנין ועבודות עפר בע–גלבוע ' מ נ"אמריקה בע
 .772) 1(ד כו"פ, מיכאל' אורן נ 88/72ע "השוו בר  164
) 2(2004על  -תק,  נימר  טלאל  אחמד  עוואד'  נ)  יראת'חג(ה  אחמד  אל  עוואד  מוסא  סרוו  1057/04א  "רע  165

224. 
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בקשה ,  האחת:  במסגרתה  נדחו  שתי  בקשותיה  של  המבקשת,  21.12.03מיום  )  טיב'ח

ואילו  השניה  בקשה  להארכת  מועד ,  דין  אשר  ניתן  במעמד  צד  אחד-לביטול  פסק

 ...להגשתה של הבקשה האמורה
  לתקנות 528  -  ו201בהתאם  לתקנות  .  בקשת  הביטול  הוגשה  באיחור  רב,  כאמור.  4

המשפט  להאריך  את  המועד  להגשת -רשאי  בית,  1984-ד"התשמ,  זרחיסדר  הדין  הא

לעניין  זה .  פי  צד  אחד  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו-בקשה  לביטול  החלטה  על

וכי  לאור  גילה  המבוגר  לא ,  הדין-כי  לא  ידעה  על  קיומו  של  פסק,  טוענת  המבקשת

משאין ,  דא  עקא.  יכולה  היתה  לעקוב  אחר  ההליכים  בתובענה  שהוגשה  נגדה

הרי ,  2000כוחה  הקודם  עוד  בחודש  מרץ  -הדין  הומצא  לבא-מחלוקת  על  כך  שפסק

ככל  שיש  בפיה  של .  שאין  בנימוק  האמור  כדי  להצדיק  היענות  לבקשת  ההארכה

-יידועּה  בקיומו  של  פסק-  בין  לעניין  אי–כוחה  הקודם  -המבקשת  טרוניה  כנגד  בא

שתרופתה  הינה  נקיטת   הרי  –הדין  ובין  ביחס  לאופן  התנהלותו  במסגרת  התובענה  

די  בכך ).  772)  1(ד  כו"פ,  מיכאל'  אורן  נ  88/72ע  "השוו  בר(הליכים  משפטיים  נגדו  

כי  המבקשת  לא  טרחה  להסביר  בבקשה ,  יצויין  עוד.  כדי  לדחות  את  הבקשה  שלפניי

הדין  כיצד  בכוונתה  להוכיח  כי  טביעת  האצבע  שעל  יפוי  הכוח -לביטול  פסק

המבקשת .  ובר  בעניין  קריטי  באשר  לסיכויי  הגנתההגם  שמד,  הנוטריוני  אינה  שלה

, מציינת  היא,  בין  היתר.  אף  מעלה  מספר  טענות  הנוגעות  להתנהלותה  של  התובענה

וכי  המרצת ,  ידי  המשיב  בלא  שניתנה  רשות  לכך-כי  המרצת  הפתיחה  תוקנה  על

אלא .  הפתיחה  המתוקנת  כללה  סעדים  נוספים  אשר  לא  הופיעו  בזו  המקורית

כי  לאחר  הגשתה  של  המרצת  הפתיחה ,  ות  ערעור  עצמה  עולהשמהבקשה  לרש

לא  נטען  כי .  ידי  המשיב  התקיימו  למעלה  משמונה  ישיבות  נוספות-המתוקנת  על

כוחה  הקודם  של  המבקשת  הביע  התנגדות  כלשהי  לניהול  ההליכים  על  בסיס -בא

כי  בנסיבות  אלו  ניתן  לראות  בהתנהלותה  של ,  ייתכן.  המרצת  הפתיחה  המתוקנת

וזאת  אף  אם  לא  ניתנה  רשות  לכך ,  שת  משום  הסכמה  לתיקונה  של  התובענההמבק

אין  בטענה  הנזכרת  כדי  להוביל  לקבלתה  של ,  מכל  מקום.  המשפט-ידי  בית-על

 " .איפוא בלא צורך בתשובה, הבקשה נדחית .הבקשה דנא

דין  נדחתה  בקשה -על  בסיס  ההלכה  בעניין  העדר  קיומו  של  טעם  מיוחד  בהתרשלות  עורך

 : ריבלין'  א השופט'כב וכפסיקת 7533/03166 א" רע-כת מועד בעניין שנתברר בלהאר

' כב(המשפט  המחוזי  בחיפה  -זוהי  בקשת  רשות  ערעור  על  החלטתו  של  בית"

שבמסגרתה  נדחתה  בקשתו  של  המבקש  להארכת  מועד  להגשת )  שפירא'  השופט  ר
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חזיק ערעור  על  החלטת  המפקח  על  הביטוח  לבטל  את  רישיון  סוכן  הביטוח  שה

 ...המבקש
לאחר  שעיינתי  בבקשת  רשות  הערעור  ובנספחיה  נחה  דעתי  כי  דין  הבקשה 

המשפט  המחוזי  עומדת  על  יסודות  איתנים  ואיני  מוצא -החלטתו  של  בית.  להידחות

  לחוק  הפיקוח 102פי  הוראת  סעיף  -המועד  להגשת  ערעור  על.  מקום  להתערב  בה

פיכך  על  בעל  דין  המבקש ול,  על  עסקי  ביטוח  הינו  מועד  אשר  נקבע  בחיקוק

 528תקנה  (המשפט  טעם  מיוחד  שיצדיק  הארכת  מועד  זו  -להאריכו  להציג  בפני  בית

דינו -הלכה  היא  כי  התרשלותו  של  בעל  דין  או  של  עורך,  לעניין  זה).  סיפא  לתקנות

מקורות  חברת   404/65'  המ(אינה  מהווה  טעם  מיוחד  המצדיק  את  הארכת  המועד  

בנק  צפון   1038/85ש  "ב;  65)  2(ד  כ"  פ,מ"בונה  בעברזילי  סולל  '  מ  נ"מים  בע

כן -ועל,  )57)  1(ד  מ"  פ,מ"  חברה  לבניין  ועבודות  עפר  בע–גלבוע  '  מ  נ"אמריקה  בע

הבקשה   .אין  בהסברו  של  המבקש  בכדי  להצדיק  את  מתן  הארכת  המועד  שביקש

 " . אין צו להוצאות–משלא נתבקשה תשובה . נדחית

דין -מעשיו  ומחדליו  של  עורךו  את  הבקשה  מן  הטעם  ש  בדחות1947/03167  )'נצ(א  "בש  -ב

ובוודאי ;  אשר  מונה  לייצג  בעל  דין  במשפט  כמוהם  כמעשיו  ומחדליו  של  בעל  הדין  עצמו

משום  נימוק ,  ולא  של  בעל  הדין  עצמו,  דין  השלוח-שאין  בעובדה  כי  המחדלים  הם  של  העורך

 : המשפט כי-קבע בית, המצדיק הארכת מועדים

דין  ובקשה  לביטול -הארכת  המועד  להגשת  בקשה  לביטול  פסקבפני  בקשה  ל.  1"

,   בהעדר  המבקשת29.11.99  ביום  475/97פ  "הדין  שניתן  בתיק  העיקרי  ה-פסק

  ...שהיא המשיבה בתיק העיקרי ולפיו התקבלה תובענת המשיב נגדה
 הבקשה להארכת מועד

 . הדין-תחילה לבקשת המבקשת להארכת המועד להגשת הבקשה לביטול פסק. 9
-ידי  מזכירות  בית-  והעתק  ממנו  נשלח  על29.11.99הדין  ניתן  ביום  -פסק,  כאמור

 . כוח המבקשת-לבא, 13.3.00המשפט בדואר רשום עם אישור מסירה ביום 
זאת  כקבוע ,    יום30הינו  ,  הדין  שניתן  בהעדר-המועד  להגשת  בקשה  לביטול  פסק

ן  הבקשה  לביטול אם  כ,  1984-ד"  התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי201בתקנה  

הינה  להאריך  את ,  ובקשת  המבקשת  היום,  הדין  הוגשה  באיחור  רב  ביותר-פסק

 .  שנים4 -המועד בתקופה של קרוב ל
ראוי  לציין  כי  בעוד  שהארכת  מועדים ,  בפתח  הדיון  בבקשה  להארכת  מועד.  10

הרי ,  המשפט-דעתו  המוחלט  של  בית-המשפט  נתונה  לשיקול-ידי  בית-שנקבעו  על
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המשפט  מטעמים  מיוחדים -ידי  בית-ניתנים  להארכה  על,  שנקבעו  בחיקוקשמועדים  

 ). 1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי528ראה תקנה . (שירשמו
ומצאתי  כי  אין  הבקשה  מעלה  כל ,  עיינתי  בבקשה  ובתצהיר  שצורף  לה;  בענייננו

לה הבקשה  אינה  מע,  יתרה  מכך.  טעם  שיש  בו  להצדיק  את  הארכת  המועד  המבוקשת

הדין -למחדלי  המבקשת  אשר  הביאו  למתן  פסק,  גם  לא  הסבר  בדוחק,  כל  הסבר

אין  בהן  כדי ,  כוחה  ולא  שלה-טענות  המבקש  כי  המחדלים  הם  של  בא.  בהעדרה

דין  אשר  מונה  לייצג  בעל  דין  במשפט -מעשיו  ומחדליו  של  עורך,  להעלות  או  להוריד

ין  בעובדה  כי  המחדלים  הם ובוודאי  שא;  כמוהם  כמעשיו  ומחדליו  של  בעל  הדין  עצמו

משום  נימוק  המצדיק  הארכת ,  ולא  של  בעל  הדין  עצמו,  דין  השלוח-של  העורך

  ".דינה של בקשת המבקשת להארכת מועד להידחות, בהעדר כל טעם .מועדים

המשפט -בית.    נדחתה  בקשה  לההארכת  מועד  להגרשת  רשות  ערעור9698/02168א  "בש  -ב

 : קבע כי

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (ן  טעם  מיוחד  מתן  הארכה  המבוקשת  טעו"

 . אין הבקשה שבפני מעלה טעם כזה). 1984-ד"התשמ
  התברר  לו 1999בשנת  ,  לטענת  המבקש.  1994ההחלטות  נשוא  הבקשה  ניתנו  בשנת  

אשר  המשיבים ,  חרף  טענה  זו.  כי  כונסי  הנכסים  הוציאו  ממנו  כספים  שלא  כדין

אין  בפי  המבקש ,  חוזי  העומדת  בסתירה  לההמשפט  המ-מפנים  להחלטה  של  בית

עיכוב  של .  המשפט-באותו  מועד  לבית,  לכל  המאוחר,  הסבר  ממשי  מדוע  לא  פנה

דין -עורכי'המבוסס  על  הנחתו  של  המבקש  כי  ,  המשפט-כשלוש  שנים  בפניה  לבית

 'דין  אחרים  שלטענתו  מעלו  בתפקידם-לא  ימהרו  לסייע  בידו  לפעול  כנגד  עורכי

המדובר  בעניין  המצוי .  ואף  אינו  קרוב  לכך,  עם  מיוחד  למתן  ארכהאינו  עולה  כדי  ט

והעיכוב  הנובע  ממנו  נעוץ  כל  כולו  במחדל  של ,  כל  כולו  בשליטתו  של  המבקש

לא  כך  נוהג  בעל  דין .  אשר  ההסבר  שניתן  לו  רחוק  מאוד  מלהיות  מספק,  המבקש

כי ,    בטענתה1צודקת  גם  המשיבה  .  המשפט-המבקש  להביא  את  עניינו  בפני  בית

שכן  המבקש  הגיש  את ,  בסופו  של  דבר  אין  בטעם  זה  כל  הסבר  אף  במישור  העובדתי

כי  אין  הבקשה  מתיישבת  עם  החסינות ,  אוסיף.  ואינו  מיוצג  גם  עתה,  הבקשה  בעצמו

ואין  הבקשה  קרובה  להצביע  על ,  מהליכי  ערעור  בעניין,  זה  כבר,  שרכשו  המשיבים

 " .הבקשה נדחית .ות זונימוקים ממשיים היכולים לעמוד כנגד חסינ
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 : המשפט כי- נדחתה בקשה כקביעת בית7639/02169א "בש -ב

-בפני  בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  בקשת  רשות  לערער  על  החלטה  של  בית"

  ...המשפט המחוזי
, ככזו.  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  קבוע  בחיקוק.  דין  הבקשה  להידחות

  הדברים  אמורים  אולי  ביתר  שאת ).קנות  לת528תקנה  (הארכתו  טעונה  טעם  מיוחד  

כן  קיים  אינטרס  מוגבר -ועל,  בו  מדובר  בסכסוך  שנדון  בבוררות,  בהקשר  הנדון

... 'כי  ,  לעניין  בוררות  כבר  צויין,  אכן.  וביעילותם,  בהחשת  ההליכים  הנוגעים  לו

בכך  באה  לידי  ביטוי  שאיפתם  של .  מושם  בו  הדגש  על  בירור  המחלוקת  ביעילות

א "  רע-  בהשופטת  דורנר'  כבדברי    ('...יים  את  ההתדיינות  ביניהם  במהרההצדדים  לס

דינים ,  מיטרני'  מ  נ"  מושב  שיתופי  להתיישבות  חקלאית  בע,כפר  דניאל  7205/01

 ). 74עליון סא 
מלמדת  כי  המבקשת  אינה  עומדת  בנטל  הרובץ  עליה ,  בחינת  טעמי  הבקשה  שבפני

יוחד  למתן  ארכה  נטענו  בלא  כל  פירוט הטענות  לעניין  קיומו  של  טעם  מ.  לעניין  זה

לא  נמסר  כל  תיעוד  או .  ואף  לא  גובו  בתצהיר  מסודר,  ובלא  כל  תשתית  מינימלית

. כוח  המבקשת-הדין  ממשרדו  של  בא-פירוט  ביחס  לתקופת  המילואים  ששירת  עורך

כי  שירות  זה  החל  אחרי  חלוף  המועד ,  קיימת  אפשרות  שלא  ניתן  לשלול,  במצב  זה

המצב  דומה  גם  ביחס  למחלתו  של .  קשת  הרשות  לערער  מטעמההאחרון  להגשת  ב

עניין  אשר  זכרו  לא  בא  בטיוטת  בקשת  הארכה  אשר ,  כוח  המבקשת-אביו  של  בא

לא ,  גם  כאן.  2194/02א  "  רע-צורפה  לתגובת  המבקשת  לבקשת  הרשות  לערער  ב

העולות  כדי  טעם  מיוחד ,  נמסרו  כל  פרטים  היכולים  להצביע  על  נסיבות  חריגות

 .  ארכהלמתן
מן  החומר  שבפני  עולה  כי  הפעם  הראשונה  בו  עתרה  המבקשת  לארכה  היה ,  אכן

נשוא  הבקשה  הוא  החלטה  שיפוטית  אשר .  12.6.02מיום  ,  במסגרת  התגובה  האמורה

ידי  המבקשת -גם  אם  גרמו  הסיבות  הנטענות  על.  ניתנה  חודשים  אחדים  קודם  לכן

יכולת -יצד  גרמו  סיבות  אלה  לאילא  הובהר  מדוע  וכ,  לעיכוב  בנקיטת  הליכים  שונים

בבקשת  ארכה  בתוך  המועד  להגשת  בקשת  רשות ,  למיצער,  של  המבקשת  לפנות

כי  ביום ,  הדברים  אמורים  מקל  וחומר  כשמתברר.  או  בסמוך  למועד  זה,  לערער

אשר  הוגשה ,    כבר  היה  ביד  המבקשת  לא  רק  תגובה  לבקשת  הרשות  לערער12.6.02

בנוסח (אלא  גם  טיוטה  של  ערעור  שכנגד  ,  תהבתוך  המועד  שנקבע  בדין  לשם  הגש

אותו  היה )  דומה  לבקשת  הרשות  לערער  אשר  המבקשת  מעוניינת  להגיש  עתה
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תמיהה  זו .  2194/02א  "בדעתה  להגיש  אם  היתה  ניתנת  רשות  לערער  במסגרת  רע

א "  רע-כאשר  עולה  מטיוטת  בקשת  הארכה  שצורפה  לתגובת  המבקשת  ב,  גוברת

שכן  מדובר  בה  על ,  זמן  רב  לפני  צירופה,  ככל  הנראה,  ה  כי  בקשה  זו  הוכנ2194/02

  '.29.4.02בחינות הלשכה אשר אמורות להתקיים ביום '
ומה  גם  שהמשיבה  היתה ,  קשה  למצוא  טעם  מיוחד  להיעתר  לבקשה,  במצב  זה

לפתח  ציפיה  כי  המבקשת  לא  תעמיד ,  12.6.02לפחות  עד  ליום  ,  רשאית  גם  רשאית

ורכשה  לעצמה  חסינות  דיונית  מפני  נקיטת ,    קמאמשפט-במחלוקת  את  החלטת  בית

 . ידי המבקשת-הליכים לעניין זה על
כי  הטענות  לגופו  של  עניין  אינן  יכולות  להצמיח  במצב ,  בשולי  הדברים,  אוסיף

'   כבכך  גם  הטענות  של  המבקשת  כנגד  החלטת.  האמור  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

דת  כלל  לדיון  במסגרת  ההליך אשר  ברי  כי  אינה  עומ,  4.8.02מיום  השופט  ריבלין  

 ".הבקשה נדחית .שבפני

 : ת מרים מזרחי השופט'כבנפסק מפי  4188/00170) ם-י(א "בש -ב

-ידי  בית-דין  שניתן  על-בפני  בקשה  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  על  פסק.  1"

אין  מחלוקת ).  הדין-פסק:  להלן  (14.2.00ביום  )  סולברג'  השופט  נ'  כב(משפט  שלום  

מאחר ,  )  לתקנות  סדר  דין  אזרחי528תקנה  "  (טעם  מיוחד"להראות  שעל  המבקשים  

 . שהמועד לערעור נקבע בחיקוק
, 6.8.00הדין  אלא  מספר  ימים  לאחר  -המבקשים  טוענים  כי  לא  ידעו  על  פסק.  2

 . כוח המשיבים בעניין זה-כאשר נשלח אליהם מכתב של בא
דין -עורך,  ותה  עתכוחם  של  המבקשים  א-הדין  הגיע  לבא-אין  מחלוקת  כי  פסק.  3

דין  פפרברג  אישר  כי  לא  שוחח  עם  המבקשים -עורך,  ברם.  9.3.00כבר  ביום  ,  פפרברג

ובכלל  זה  ציין  כי  אפשר  שמכתב  בעניין  זה  שהיה  אמור  להשלח ,  6.8.00עד  ליום  

הוא  לא  ידע .  לא  נשלח  בדואר  רשום  בשל  טעות  במזכירות  משרדו,  בדואר  רשום

 . לאמר אם המכתב נשלח בדואר רגיל
נעוצה ,  הדין  במועד-הסיבה  שבגינה  המבקשים  לא  ידעו  על  פסק,  בנסיבות  שתוארו

 . דינם-בתקלה בקשר בינם ובין עורך
כאשר  הנסיבות  בעטיין  חל  האיחור  הן  בשליטת  בעל  הדין  או ,  פי  הפסיקה-על.  4

טעמים 'ראו  לגבי  ,  "טעם  מיוחד"אין  ביד  בעל  הדין  להישען  עליהן  כעל  ,  כוחו-בא

עומר  גלבוע '  מ  נ"בנק  צפון  אמריקה  בע  1038/85ש  "ב,  'בעל  הדין  עצמוהנעוצים  ב

תקלה  משרדית 'ולעניין  ;  57)  1(ד  מ"  פ,)בפירוק(מ  "חברה  לבניין  ועבודות  עפר  בע
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ד "  פ,אי-גב'  אי  נ-גב  95/86ש  "ראו  ב,  'כוחו-בדלת  אמותיו  של  בעל  הדין  או  של  בא

, כוחו-  לעמוד  בקשר  עם  באהפסיקה  קובעת  גם  כי  בעל  דין  אמור.  413,  411)  1(מ

 -ב.  468,  466)  1(ד  כו"פ,  מ"בע"  אספקה  חרושת  ובניה"'  ליפמן  נ  250/71ש  "ראו  ב

 –צויין  גם  כי  ככל  שהאיחור  גדול  ,    הנזכר  לעילבנק  צפון  אמריקה  1038/85ש  "ב

 .  מצבו של המבקש קשה יותר–ובעניין דנן מדובר באיחור כזה 
מאחר ,  ה  שתהא  לדחיית  הבקשה  בעניינםהמבקשים  מדגישים  את  התוצאה  הקש.  5

דין  המורה  על  פינויים  מדירה  אף  כי  לטענתם  הם  דיירים -שמדובר  בערעור  על  פסק

לא  מצאתי ,  ואולם.  מוגנים  ששילמו  דמי  מפתח  והם  גם  מטופלים  בילדים  קטנים

ולא  הופניתי ,  "טעם  מיוחד"פסיקה  המלמדת  כי  שיקול  כזה  כשלעצמו  מהווה  

 : נאמר, 277) 3(לוד "פ, ביהם' זכאי נ 331/82ש " ב-ב, כן-על-יתר. לפסיקה כזו
שהרי  זו  כשלעצמה ...  לסייע"  חשיבות  הבעיה"אין  בכוחה  של  הטענה  בדבר  '

כוחה  המצטבר  עשוי  אמנם ...  אינה  טעם  מיוחד  להארכת  מועדים  שהוחמצו

). 278  ('.לסייע  למאחר  אך  זאת  כאשר  קיים  צידוק  לאיחור  או  גורם  מצטבר  אחר

, מ"בע"  אספקת  חרושת  ובניה"'  ליפמן  נ  250/71א  "לעניין  זה  גם  בשוראה  

 ). 468, שם(הנזכר לעיל 
 ".לאור האמור הבקשה נדחית. 6

  הועלתה  טענה  של .להארכת  מועד  להגשת  ערעור  נדונה  בקשה  1517/00171א  "בש  -ב

 : נפסק כי. הדין-טענות נגד עורך

את )  חטיב'  השופט  ה'  כב(המשפט  המחוזי  בנצרת  -  דחה  בית31.12.99ביום  .  1"

בבקשה  שבפני ).  23.4.77ביום  (תביעת  המבקש  על  הנזקים  שנגרמו  לו  בלידתו  

לטענת .  דין  זה-מתבקשת  ארכה  להגשת  ערעור  על  פסק)  27.2.00שהוגשה  ביום  (

המשפט -נוהלו  ההליכים  בבית,  )כוח  חדשה-ידי  באת-המיוצג  עתה  על(המבקש  

  ובאופן  הפוגע  בצורה  מהותית  בטובתו ללא  סמכות  כדין,  כוח-המחוזי  ללא  יפוי

הדין -המשפט  המחוזי  בקשה  לביטול  פסק-מטעם  זה  הגיש  לבית.  ובאינטרסים  שלו

הדין  עד  לאחר -כי  יוארך  לו  המועד  להגשת  ערעורו  על  פסק,  ומטעם  זה  הוא  מבקש

 . מתן ההכרעה בבקשת הביטול
להגשת הוגשה  הבקשה  לאחר  חלוף  המועד  ,  לטענתו.  המשיב  מתנגד  לבקשה.  2

הדין  ומה  פשר -והמבקש  אף  לא  מצא  לנכון  לציין  מתי  קיבל  את  פסק(הערעור  

" טעם  מיוחד"כי  המבקש  לא  הראה  ,  עוד  טוען  המשיב).  האיחור  בהגשת  בקשתו

-דינו  של  בית-וכי  לא  העלה  כל  טענה  שיש  בה  כדי  לערער  את  פסק,  להארכת  מועד
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  .דינו הקודם- כל טענותיו הן נגד עורך–המשפט המחוזי 
בחיקוק  ומטעם  זה ,  כידוע,  המועד  להגשת  ערעור  קבוע.  דין  הבקשה  להידחות.  3

  לתקנות  סדר 528תקנה  :  וראו(נדרש  טעם  מיוחד  שיראה  מדוע  יש  לחרוג  ממועד  זה  

ולפגוע  בציפייתו  של  בעל  הדין  שכנגד  שלא  להיות )  1984-ד"התשמ,  הדין  האזרחי

תר  שאת  שעה  שבענייננו  הוגשה והדברים  יפים  בי(מוטרד  עוד  לאחר  חלוף  מועד  זה  

לא  מצאתי ).  התביעה  המקורית  כעשרים  שנה  מאז  התרחשות  האירועים  שבבסיסה

כוחו  של  המבקש -לא  מצאה  באת,  בענייננו.  טעם  מיוחד  מעין  זה  בבקשה  שבפני

הדין  נשוא  הבקשה  ואימתי  החלה  את  טיפולה -מקום  לציין  אימתי  התקבל  פסק

  וממילא  לא  הגישה  תצהיר  שיש  בו  משום )הדין-ובבקשה  לביטול  פסק(בערעור  

עזבון  המנוח '  דין  דב  שלמון  נ-עורך  486/99א  "בש:  והשוו(התייחסות  לטענות  אלו  

אין  לי  אלא  להניח  שהבקשה ,  לפיכך).  1256)  2(99על  -תק,  ל"נאסאן  רובין  יעקב  ז

כי  לא  הובאה  בפני  כל  הנמקה  להגשת  הבקשה ,  הוגשה  לאחר  חלוף  המועד  ולקבוע

מגדל   4679/99א  "בש:  לדוגמה,  ראו,  בהתייחס  לנפקותה  של  עובדה  זו(ה  בעיתוי  ז

אביב   8024/98א  "בש.  1256)  3(99על  -תק,  יצחק  שפר'  מ  נ"רוממה  ירושלים  בע

  המבוקש –זאת  ועוד  ).  1019)  3(99על  -תק,  מ"מוסף  המכרז  של  המדינה  בע'  מוזס  נ

ותו  מצא  המבקש   עד  לסיום  ההליך  א–עתה  הוא  כי  המועד  יוארך  אף  מעבר  לכך  

, למצער,  הליך  שהוא).  דין  מחמת  חוסר  סמכות-בקשה  לביטול  פסק(לנכון  לנקוט  

להמשיך  ולחשוף  את  המשיב ,  לא  כל  שכן  טעם  מיוחד,  לא  מצאתי  טעם  סביר.  חריג

להליכים  משפטיים  עד  שימצה  המבקש  חלופה  זו  וישקול  האם  ברצונו  לבחור  גם 

  " .אין צו להוצאות, בנסיבות העניין.הבקשה להארכת מועד נדחית .בדרך הערעור
 טעות סופר .מא

. המשפט  המחוזי  בנצרת-בקשת  רשות  ערעור  על  החלטת  ביתנדונה    8165/00172א  "רע  -ב

 : טירקל' השופט י' כבנפסק מפי 

דינו  מיום -בפסק,  )דנון-אפל'  השופטת  נ'  כב(המשפט  המחוזי  בנצרת  -בית.  1"

דינו  חיוב -ה  אך  לא  כלל  בפסקפסק  לזכותו  של  המבקש  נגד  המשיב,  5.1.00

-בקשה  לפסיקת  הוצאות  ושכר'  הגיש  המבקש  14.8.00ביום  .  בהוצאות  לטובתו

דחה  את  הבקשה ,  28.9.00בהחלטתו  מיום  ,  המשפט-  אולם  בית'דין-טרחה  עורך

 . המבקש ביקש להרשות לו לערער על ההחלטה. בשל האיחור בהגשתה
 . בבקשה אין ממש. 2
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  שתיקונה  מוסדר  היום –צאות  היא  בגדר  טעות  סופר  פסיקת  הו-לשאלה  האם  אי

 1984-ד"  התשמ,)נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי)  א(81ידי  הוראות  סעיף  -על

נחמה   605/74א  "  ע-ב.  משפט  זה  תשובות  שונות-ניתנו  בבית,  ")הסעיף:  "להלן(

, 711)  1(ד  כט"פ,  הרשות  המוסמכת  לצורך  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים'  וישניבסקי  נ

אפשר  לחזור -שאי,  שזה  עניין  מהותי',  ברנזון'  השופט  צ'  כבמפי  ,  ובעה  הדעה  ה716

בן '    המשנה  לנשיא  מ'כבדעה  אחרת  הביעה  .  'אליו  כעבור  זמן  ולבקש  את  תיקונו

  לפיה 114,  113)  4(ד  מ"פ,  'שאול  שאול  ואח'  מרדכי  זרד  נ  577/86ע  "  ברפורת

, ביה  בגדר  השמטה  מקריתהדין  לשאלה  זו  הוא  מיניה  ו-העדר  כל  התייחסות  בפסק'

 'המשפט  להשלים  את  שהחסיר-ומותר  לבית,  הנובעת  משכחה  או  מגורמים  אחרים

א "רע  -  ו507)  2(96  על-  תק,בתיה  דמבנר'  איציקסון  מאיר  נ  1837/95א  "רע,  ראו(

 ). 288) 2(96על - תק,'מ ואח"טיב תקשורת והשקעות בע' מנבר נ 1316/96
היה  על  המבקש  לנסות  לתקנה  על  דרך  של אם  מדובר  בטעות  שאינה  טעות  סופר  

אם  היא  בגדר  טעות  סופר  הרי  שאיחר  את  המועד  הקבוע ;  דבר  שלא  עשה,  ערעור

תקנתו  של  המבקש  היתה  על  דרך  של  הגשת .  שהוא  עשרים  ואחד  ימים,  בסעיף

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528לפי  תקנה  ,  בקשה  להארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק

ואין  הוא  יכול  להיוושע  בכוחה  של  ההוראה ")  קנותהת:  "להלן  (1984-ד"התשמ

 . שעניינה הסמכות הכללית לתקן פגם בהליך,  לתקנות524הכללית שבתקנה 
 ".הבקשה נדחית. 3

הארכת  מועד  להגשת  ערעור  כאשר  הבקשה  הוגשה נעתרה  בקשה  ל  1264/00173א  "בש  -ב

 : אגמון'  מ הרשמת'כבנפסק מפי . בתוך המועד

המשפט  המחוזי -דינו  של  בית-מועד  להגשת  ערעור  על  פסקבפני  בקשה  להארכת  "

ואשר  לפיו  חוייבה  המבקשת  בתשלום  פיצויים  עיתיים  בגין  נזקי  גוף ,  4.1.00מיום  

  ...שנגרמו למשיב בתאונת דרכים
 ? האם במקרה זה הוכח קיומו של טעם מיוחד

 . סבורה אני כי יש להשיב לשאלה זו בחיוב
שה  להארכת  המועד  בטרם  חלף  המועד  להגשת המבקשת  הגישה  את  הבק,  ראשית

ונפסק  לא  פעם  כי  אף  שעובדה  זו  כשלעצמה  אינה  מהווה ,  הדין-הערעור  על  פסק

הרי  שיש  בה  יחד  עם  טעמים  אחרים  להוות  טעם  מיוחד ,  טעם  מיוחד  להארכת  המועד

אמנון   6183/97א  "בש;  307)  1(ד  כד"פ,  'אלרעין  ואח'  אבו  שמסייה  נ  34/70ש  "ב(

 ). 640 )4(97 על-תק, מ"מועש בע' אזערי נ
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טעמה  של  הלכה  זו  נעוץ  בכך  שהדרישה  לקיומו  של  טעם  מיוחד  כתנאי  להארכת 

מועד  להגשת  ערעור  נובעת  מכך  שעם  חלוף  תקופת  הערעור  קונה  המשיב  לעצמו 

ודרושים  נימוקים  כבדי  משקל ,  הדין  והמשך  הליכים-מפני  תקיפת  פסק"  חסינות"

אותה  חסינות  אינה  עומדת  במלוא  תוקפה  כאשר ,  רםב.  כדי  לגבור  על  חסינות  זו

 . הדין-המשיב מודע לכוונתו של הצד שכנגד לערער על פסק
שלא  להיות  מוטרדת ,  בנסיבות  אלה  ניתן  לומר  כי  האינטרס  של  המשיבה'

ומנעה  מן '  ריחפה  בחלל'הכוונה  לערער  ,  לא  החל  להתגבש,  יותר  בהליכים

'   ורדה  ווהבה  נ3553/95א  "בש(  '.הדין  סוף  פסוק-המשיבה  לראות  בפסק

 ) 179 )3(95 על-תק, שאלתיאל טסה
הדין  נועדה  לחסוך -בקשת  המבקשת  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  על  פסק,  שנית

שכן  אילו  היתה  מתקבלת  הבקשה ,  שיתכן  והיה  מתברר  כמיותר,  בפתיחת  הליך

 . המשפט-הדין לבית-המבקשת היתה נמנעת מלהגיש ערעור על פסק, לתיקון
שיקול  של  הימנעות  מנקיטת  הליכים  מיותרים  הוא  שיקול  ראוי  ולכן  יש  לראות  בו ה

טעם  להארכת  מועד  בהצטרפו  לעובדה  שהבקשה  הוגשה  לפני  שחלף  המועד  להגשת 

 . הערעור
ידי  הגשת -החשש  שמעלה  המשיב  לפיו  ניתן  יהיה  להאריך  מועד  כדבר  שבשגרה  על

ובעלי  דין ,  צריך  הליך  נוסףשכן  הדבר  מ,  בקשה  לרשות  לערער  אינו  חשש  ממשי

. ככלל  נמנעים  מהגשת  הליכי  סרק  שכן  הם  יכולים  להיות  מחוייבים  בגינם  בהוצאות

הוא ,  דין  נדחית-כיוון  שהמועד  להגשת  ערעור  במקרה  שבקשה  לתיקון  פסק,  בנוסף

עדיין  נדרשת  בקשה  להארכת  מועד  התלויה  בטעם  מיוחד  וזו ,  הדין-ממועד  מתן  פסק

 . גרהלא ניתנת כדבר שבש
כי  יש  לדחות  את  הבקשה  משום  שהמבקשת  לא  הגישה  את ,  באשר  לטענת  המשיב

הרי  שטענה  זו  מקומה ,  בקשתה  לתיקון  טעות  סופר  במועדים  הקבועים  לכך  בחוק

 . אשר דן בבקשת התיקון ולא במסגרת הבקשה שבפני, המשפט קמא-בבית
 .ל  לרישוםידי  המבקשת  יתקב-הערעור  שהוגש  על  .הבקשה  מתקבלת,  לאור  האמור

 " .אין צו להוצאות
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 המשפט -דעת בית-שיקולים מנחים ביישום שיקול .3
 כללי . א

קיומו  של  טעם  מיוחד  העולה  כדי -הבאנו  לעיל  מקרים  בהם  נדונה  שאלת  קיומו  או  אי

גם  אם  ההלכה ,  כשלעצמו"  טעם  מיוחד"קיומו  של  ,  ואולם.  היעתרות  לבקשה  להארכת  מועד

  ההלכה  דנה  במיגוון  סיטואציות  משפטיות  בהן  גם ,שכן.  ן  די  בואי,  הכירה  בקיומו  כאפשרי

המשפט  בדונו  בבקשה  להארכת  מועד  הגם  שאכן  קיים -נבחנו  השיקולים  שישפיעו  על  בית

, את  מכלול  הנסיבות,  בין  יתר  הדברים,  המשפט  שוקל-בית".  טעם  מיוחד"יסוד  לקיומו  של  

טעם "רק  לאחר  שה.  קשה  כזומשך  האיחור  וזכויות  הצד  המשיב  לב,  התנהגות  הצדדים

או  אז  תינתן  הכרעה  בבקשתו ,  עבר  את  כור  ההיתוך  של  מערכת  שיקולים  אלה"  המיוחד

-ל  יכולנו  בנקל  לללמוד  על  דרכו  זו  של  בית"דרך  עיני  ההלכות  הנ,  אמנם.  להארכת  המועד

המשפט -אולם  בחרנו  להביא  בקצרה  במיוחד  את  אותם  שיקולים  ברורים  שעל  בית,  המשפט

השיקולים  עליהם  נצביע  עוברים  כחוט .  מסגרת  התמונה  הכוללת  טרם  הכרעתו  בדיןלשקול  ב

 . המשפט בהן דנו לעיל-השני בכל פסיקות בתי

  במצורף לנימוקים אחרים – סיכויי ערעור .ב
הרי  דרישת  הטעם ,  סמוך  לקיצו  של  המועד  החוקי,  כאשר  מוגשת  בקשה  להארכת  מועד

התייחס  לסיכויי  הערעור  בבקשה  להארכת  מועד  וזאת יש  גם  ל,  אולם.  המיוחד  בעינה  עומדת

אף -  תוך  דחיית  הבקשה  על7341/04174  )ם-י  (א"  בש-כך  נפסק  ב.  בנוסף  לנימוקים  אחרים

 :  השופט יוסף שפירא'כבמפי , שהוגשה בתוך המועד להגשת הערעור

על  המבקש  הארכת ,  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528פי  תקנה  -על"

 סדר  הדין  האזרחי  ,ר  זוסמן"ראה  ד"  (.להראות  טעם  מיוחד,  ע  בחיקוקמועד  הקבו

 )833 )מהדורה שביעית(

-התייחס  בית,  6402/96175א  "  בש-  באפעל  גבאי'  הרשמת  השופטת  א'  כבדינה  של  -בפסק

 .המשפט לנסיבות חיצוניות שיש בכוחן להוות טעם מיוחד

טעם "ת  הוכחתו  של  המשפט  נוטים  להענות  לבקשות  להארכת  מועד  מקום  שנדרש-בתי

ואולם ;  כאשר  האיחור  נגרם  בעטיין  של  נסיבות  חיצוניות  שאינן  בשליטת  בעל  הדין,  "מיוחד

                                                           
 .1606) 4(2004מח -תק, מ"רמות ארזים חברה לבניין והשקעות בע' יהודה שירן נ 7341/04) ם-י(א "בש  174
 .209) 3(ד נ" פ,רחל מיכקשווילי' ומית לתכנון נהוועדה המק 6402/96א "בש 175
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נקבע  כי  אין  צידוק  להאריך  את ,  כוחו-כאשר  טעמי  האיחור  נעוצים  בבעל  הדין  עצמו  או  בבא

  176.המועד שהוחמץ

ידי  המשיבים -לאולם  כפי  שנטען  ע,  אולם  סמוך  לקיצו,  כאמור  הבקשה  הוגשה  בתוך  המועד

כפי ,  מה  גם  שאין  מדובר  בהחלפת  ייצוג,    יום  להכין  את  הערעור30-היה  למבקש  שהות  של  כ

 .שעולה מהבקשה עצמה

, אם  קיים,  דבר  היכול  להצטרף,  המבקש  לא  אמר  דבר  לגבי  סיכוייו  בערעור,  יתרה  מזו

הדין -י  פסקכוח  המשיבים  טוען  כ-בא,  יתרה  מזו.  "טעם  מיוחד"לעובדות  נוספות  כדי  להוות  

 .שלא ניתן לערער עליהם, המשפט קבע מימצאים לגביהן-נסוב על עובדות שבית

 :177ציין כיהרשם עודד שחם ' כב

כי  המקרה  נשוא ,    עולה10999/02מ  "בר  -בהחלטתה  בהשופטת  ביניש  '  כבמדברי  "

עובדה  זו  כשלעצמה  אינה .  הבקשה  שבפני  מעורר  שאלה  משפטית  בעלת  חשיבות

יש  בה  כדי ,  בהצטרף  לעובדות  נוספות,  עם  זאת.    למתן  ארכהמהווה  טעם  מיוחד

כי  גם  נתון  זה  מסייע  לעניינם  של ,    מכאן...לתמוך  בקיומו  של  טעם  מיוחד  כאמור

  ".המבקשים

-שטרסברג'  השופטת  ט'  כבבעניין  זה  ידועים  דברי  ".  מיטת  סדום"הפרוצדורה  איננה  ,  אכן

 : 178כלהלן כהן

רוצה  לומר  הפרוצידורה  אכן  שיפחתה  של .  מידהשאלה  של  ,  אלא  שהשאלה  היא...  "

אך  זאת  כל  עוד  לא  יהיה  בכך  כדי  ליצור  מצב  של  זלזול  בהוראות ,  המהות  היא

וכל  עוד  לא  תועמדנה  הוראות  אלה  בסכנה  של  הפיכתן  לאות ,  מפורשות  של  החוק

 179".מיתה
. גדיםבוחן  מהם  האינטרסים  המנו,  בבחנו  אם  קיים  טעם  מיוחד  להארכת  מועד,  המשפט-בית

 : 3857/96180א " ע-בלוין '  ש,פסק המישנה לנשיאכך 

להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לאו  דווקא  משום "  טעם  מיוחד"נדרש  ,  למשל,  כך"

                                                           
בנק  צפון   64/85א  "  ע,1638/85ש  "ב;  890  )1995,  מהדורה  שביעית(    סדרי  הדין  האזרחי,זוסמן'  ר  י"ד 176

 .62, 57) 1(ד מ"פ, )בפירוק(מ "חברה לבניין ועבודות עפר בע – עומר גלבוע 'מ נ"אמריקה בע
 .673, 672) 2(2003על - תק,מ"ורות חברת מים בעמק' מ נ"קבוצת ברן בע 3108/03ם "בש 177
 .409) 4(2002על - תק,'טל אבי חב' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 7912/02ע "רע 178
 .589) 3(ד מד"פ, עזבון המנוח אברהם שריער' מבי רום נ 2511/90א "כן ראו בש 179
 .712, 706) 2(ד נב"פ, מ"תעשיות רוגוזין בע' יוסף שגיא נ 3857/96א "ע 180
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טעם "אלא  משום  שה,  את  כל  מי  שמפר  את  כלליהם"  להעניש"שסדרי  הדין  מכוונים  

כים מפני  המשכת  ההלי"  חסינות"משמש  נקודת  איזון  ראויה  בין  אינטרס  ה"  המיוחד

לאחר  עבור  המועד  החוקי  להגשת  הערעור  העומד  לזכות  המשיב  כאשר  מועד 

היכול  להראות  שיש  בידו ,  לבין  האינטרסים  של  מבקש  ההארכה,  הערעור  כבר  חלף

 ".שעניינו יתברר, הדין-עילת השגה טובה על פסק

  .יקשה יותר להאריך המועד להגשת הערעור רק בשל קיומו של הליך תלוי ועומד, כן-כמו

 : נקבע כי 3999/00181א "בש -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור"
הכריז  על )  אסולין'  סגן  הנשיא  פ'  כב(המשפט  לענייני  משפחה  בבאר  שבע  -בית.  1

בהתייחס ,  בין  היתר,  זאת  לאחר  שקבע.  שניים  מילדיה  של  המבקשת  כעל  בני  אימוץ

  פיזית  ורגשית  קשה  ואכזרית  כלפי מדובר  באלימות':  ליחסה  של  המבקשת  לילדיה

 'סגן  הנשיא  י'  כב(המשפט  המחוזי  בבאר  שבע  -  בית'.פעמי-הקטינים  ולא  באופן  חד

לאחר .  דחו  את  ערעורה  של  המבקשת)    הנדל'נ  -  טימור  ו'השופטים  י'  פלפל  וכב

המשפט -בהנמקותיו  ובמסקנותיו  של  בית,  שלא  מצא  מקום  להתערב  בממצאיו

לאחר (המשפט  המחוזי  מינה  מומחית  מטעמו  -כי  בית,  יצויין.  לענייני  משפחה

המשפט  במהלך  הדיון -שהמבקשת  התנגדה  בכל  תוקף  למינוי  מומחה  מטעם  בית

דעת  חמורה  וקשה  שההמלצה  שבסופה  היא -וזו  הגישה  חוות)  בערכאה  הראשונה

 . על הוצאת הקטינים נשוא ההליך לאימוץ סגור בהקדם האפשרי
הבקשה .  2.4.00מחוזי  הומצא  למבקשת  ביום  המשפט  ה-דינו  של  בית-פסק.  2

האיחור  בהגשה  נומק  במצבה  הרפואי  הקשה  של .  1.6.00שבפני  הוגשה  רק  ביום  

-ובקשייה  להגיע  לבאת,  בעוניה,  )לא  צורפו  אישורים  רפואיים  לעניין  זה(המבקשת  

כי  תוצאות  הדיון  בבקשת  רשות ,  עוד  נטען).  29.5.00אליה  הגיעה  ביום  (כוחה  

 . הרות גורל עבור המבקשתהערעור הן 
כי  סיכויי  בקשת  רשות  הערעור ,  ראשית  הוא  טוען.  המשיב  מתנגד  לבקשה.  3

שתי  הערכאות  שנדרשו  לטענות .  קשה  וחדה,  תמונת  הדברים  היא  ברורה:  אפסיים

, כערכאת  ערעור  שני,  המשפט  העליון-הסיכוי  שבית.  המבקשת  דחו  אותן  מכל  וכל

המבקשת  לא  הציגה  טעם  של .  ים  הוא  אפסייתערב  בהכרעות  ובממצאים  העובדתי

הגשת  בקשת  רשות  הערעור  כאן  לא .  להארכת  מועד"  טעם  מיוחד"לא  כל  שכן  ,  ממש

-די  היה  במתן  הנחיה  בנדון  לבאת.  הצריכה  את  מעורבותה  של  המבקשת  עצמה

                                                           
 .578) 3(2000על -תק, היועץ המשפטי לממשלה' פלונית נ 3999/00א "בש  181
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מה  גם  שמעורבותה  הפעילה  של  המבקשת  בהליכים  הקודמים  סותרת  מניה .  כוחה

עוד .  לקשייה  בהתארגנות  להגשת  בקשת  רשות  הערעורוביה  את  טענותיה  באשר  

כי  בינתיים  נמסרו  הקטינים  למשפחות  מאמצות  והתמשכות  ההליכים ,  טוען  המשיב

 . מוצדקים-עלולה לגרום להם נזק וסבל בלתי
  לתקנות  סדר  הדין 399תקנה  (המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בחיקוק  .  4

" טעם  מיוחד"טעונה  הארכתו  ,  ככזה").  תהתקנו:  "להלן,  1984-ד"התשמ,  האזרחי

כלל  זה  חל  גם  על  בקשות  רשות  ערעור  דוגמת  הבקשה ).    לתקנות528תקנה  :  וראו(

אפשר  שנטיית  הלב  הראשונית  היא ,  אכן.  על  כל  הקושי  והרגישות  שבה,  שכאן

שה  המצויה  במצבה  של  המבקשת  ולאפשר  לה  לממש  עד  תום  את ילהקל  על  א

") טעם  מיוחד"לא  כל  שכן  (לו  לא  ניתן  הסבר  של  ממש    אפי–זכויותיה  הדיוניות  

אולם  כנגד  שיקול  זה  עומדת  העובדה  שבמוקד .  להשתהותה  בנקיטת  ההליכים

החמורה ,    ילדים  שלפגיעה  הקשה–ההליך  עומדים  ילדיה  הקטינים  של  המבקשת  

ככל ,  הללו.  נדרשו  הערכאות  שדנו  בהליך  קודם  לכן,  הפיכה-ואפשר  שגם  הבלתי

התחשבות  יתר .  זכאים  להגנת  הוודאות  והסופיות,    לא  למעלה  מזהאם,  בעל  דין

איני ,  עם  כל  הקושי  שבכך,  בנסיבות  אלו.  במבקשת  משמעה  פגיעת  יתר  בילדיה

לא  מצאתי  כי  המבקשת ,  כאמור.  רואה  אפשרות  להיענות  לבקשה  להארכת  מועד

ני לטיעו,  כמעט  לחלוטין,  בקשת  רשות  הערעור  זהה.  הציגה  טעם  של  ממש  לאיחורה

על  פני  הדברים  לא  היה  דבר  שמנע  מן .  המשפט  המחוזי-המבקשת  בפני  בית

. כוחה  להגיש  את  בקשת  רשות  הערעור  מבעוד  מועד-המבקשת  להנחות  את  באת

כוחה  אינן -טענותיה  באשר  לחולניותה  ולחוסר  היכולת  ליצור  קשר  עם  באת

מן  קצר נתמכות  בתיעוד  כלשהו  ואינן  מתיישבות  עם  העובדה  שהמבקשת  התייצבה  ז

הדין  בערעור -כי  עיון  בפסק,  עוד  יצויין.  המשפט  המחוזי  בבאר  שבע-קודם  לכן  בבית

כי  סיכויי  בקשת  רשות  הערעור  היו  קלושים ,  לכאורה,  ובבקשת  רשות  הערעור  מגלה

 . משמעיים שנקבעו בעניינה של המבקשת-נוכח הממצאים הברורים והחד. ביותר
 " .הבקשה להארכת מועד נדחית איפוא

 משכו של האיחור .ג
פי  משכו  של -משקלו  של  הטעם  המיוחד  העומד  בבסיס  הבקשה  להארכת  המועד  נבחן  על

דינו  של -בקשה  להארכת  מועד  על  פסק  בו  נדונה  6404/04182  א"  בש-כך  נפסק  ב.  האיחור

המבקש  טוען  בבקשתו  כי  לא  הגיש  ערעור  על .  26.3.97המשפט  המחוזי  בחיפה  מיום  -בית

. מחוזי  על  רקע  מצוקות  בעיקרן  נפשיות  אך  גם  מצוקה  כלכליתהמשפט  ה-החלטתו  של  בית

                                                           
 .3303) 3(2004על -תק, מדינת ישראל' יוסף לוי נ 6404/04א "בש  182
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, דעת  פסיכולוגית  קצרה-לבקשתו  צורפה  חוות.  בנוסף  מבקש  הוא  לפטור  אותו  מאגרה

 . האיחור המדובר הינו בן שבע שנים.ל על זכאות לקצבת נכות כללית"תצהיר ואישור המל

 :  כי הרשם יגאל מרזל'כבבדחותו את הבקשה קובע 

דעתי  היא  כי  דין  הבקשה ,  ר  שעיינתי  בבקשה  ובתגובה  המפורטת  שבפנילאח.  3"

) תגמולים  ושיקום(תקנות  הנכים  ומשפחות  חיילים  שנספו  במערכה  .  להידחות

  את  תקנות  סדר  הדין 4  מחילות  בתקנה  1987-ז"התשמ,  )סדרי  הדין  בערעור(

מם  של ומכאן  שיש  לבחון  בעניינו  קיו")  התקנות:  "להלן  (1984-ד"התשמ,  האזרחי

? האומנם  יש  בנמצא  טעמים  אלו.  528טעמים  מיוחדים  לאיחור  כאמור  בתקנה  

  או –ברור  כי  משקלו  של  הטעם  המיוחד  ,  ראשית.  התשובה  לכך  היא  בשלילה

ככל  שמדובר  בתקופה  ארוכה .    כרוכה  במשך  התקופה  בה  מדובר–מיוחדות  הטעם  

א "ראו  בש(ם  איחור  ממושך  מחייב  נימוק  הול.  נדרש  טעם  מיוחד  יותר,  יותר

-תק,  'מ  ואח"  בנק  למשכנתאות  לישראל  בע–טפחות  '  נ'  זלץ  דניאל  ואח  8203/99

  חלוף  הזמן  מגביר  את  משקלו  של  אינטרס  ההסתמכות  של ).294)  1(2000על  

גם  את  אינטרס  הציבור  בדבר  סיום  הבירור  של -המשיב  על  כך  שלא  יוגש  ערעור  כמו

ה  שבפני  בדבר  מצבו  הנפשי  והכלכלי אין  די  בתיעוד  בבקש,  שנית.  טענות  וסכסוכים

הקשה  של  המבקש  כדי  לשפוך  אור  ולו  במעט  על  הסיבה  בעטיה  לא  נקט  בהליך 

היעדר  הסבר  זה  מקרין  ממילא  על  היכולת .  הנדרש  במשך  שבע  שנים  תמימות

האמור  במכתב  הפסיכולוג  שצורף  לא  סיפק  הסבר .  להיעתר  לבקשה  החריגה  שבפני

כללית  לפיה  בעיות  של  המבקש  ומשפחתו  מנעו לבד  מאמירה  ,  מספק  לעניין  זה

קלושים ,  סיכוי  הערעור  במקרה  דנן,  שלישית.  לב  לנושא  המשפט-הקדשת  תשומת

המשפט  העליון  על  החלטה  של  ועדת  הערעורים  הוא -הערעור  ברשות  לבית.  ביותר

  משרד –  קצין  התגמולים  'דניאל  ברעם  נ  2195/02א  "ראו  רע(מצומצם  ביותר  

בענייננו  מעלה  המבקש  טענה  עובדתית  חדשה ).  973)  2(2002על  -תק,  הביטחון

לדידו  הנכות  שנגרמה  לו  היא .  באשר  לנסיבות  הפגיעה  לפיה  הגיש  את  תביעתו

תולדה  של  הלם  קרב  מאסון  צור  ולאו  דווקא  תולדה  של  תקיפת  שועל  כפי  שעולה 

הלכה  היא  כי  בבואנו  לדון  בבקשה ,  לבסוף.  1982משנת  "  מתביעתו  להכרת  זכות"

המשפט  לשקול  אם  הצביע  המבקש  על -הארכת  מועד  שומה  על  הרשם  או  על  ביתל

" החסינות"עד  שיש  בהן  כדי  להתגבר  על  ")  טעם  מיוחד("נסיבות  שמשקלן  כה  רב  

מפני  הגשת )  449)  1(96על  -תק,  ורדה  והבה'  שלתיאל  טסה  נ  5406/95א  "ראו  בש(

לאור ,    במקרה  דנןנראה  כי.  הגשת  הערעור  במועד-ערעור  שזכה  לה  המשיב  עקב  אי

ראו "  (היכה  שורשים"אינטרס  ההסתמכות  של  המשיב  ,  חלוף  התקופה  האמורה

 ;696)  4(2003על  -תק,  מ"בנק  לאומי  לישראל  בע'  שלמה  חלק  נ  8068/03א  "בש
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). 624)  3(ד  נב"פ,  ף  כפר  שיתופי  להתיישבות"כפר  הרי'  גיא  רוזן  נ  3780/98א  "בש

וטה  בשל  העובדה  כי  התיק  כבר  בוער  בשל קיימת  בתיק  זה  גם  בעיה  ראייתית  לא  פש

התקופה  הארוכה  שעברה  ובהעדר  מידע  מלא  על  ההליכים  המשפטיים  שהתנהלו 

יתקשה  המשיב  עד  מאוד  להתמודד  כעת  עם  טענות  חדשות ,  בעניינו  של  המבקש

אין  בבחינת  הטעמים  שהועלו  כולם  כדי  להוות  טעם  מיוחד ,  סיכומו  של  דבר.  אלו

 .להארכת המועד המבוקשת
בשל  מצבו  הכלכלי  והאישי .  כי  דין  הבקשה  להארכת  מועד  להידחות,  התוצאה  היא.  4

 ".של המבקש אני נמנע מלחייבו בהוצאות

איחור  ניכר  ומשמעותי  במועד  דורש  הצגת  נימוקים  כבדים  ביותר  בתמיכה  לבקשה  להארכת 

. ם  תוך  סקירת  מקרים  דומי1316/04183)  אשדוד  (א"  בש-כך  נפסק  ב.  פי  התקנה-מועד  על

 . הדין שהוגשה באיחור של ארבע שנים-בקשה לביטול פסקכאן נדונה 

 :  כי השופטת ענת אלפסי'כבנקבע מפי 

-תידון  תחילה  הבקשה  להארכת  המועד  להגשת  הבקשה  לביטול  פסק,  לפיכך"

 ...הדין
אינו  מסביר  מדוע  במשך  כמעט  ארבע  השנים ,  המבקש  אינו  מתייחס  לעצם  האיחור

וטענתו  היחידה ,  דין  לא  הוגשה  כל  בקשה  מטעם  העמותהה-שחלפו  מאז  ניתן  פסק

עד  כי  הן ,  הדין  הן  כה  חזקות-היא  כי  טענותיו  לגופה  של  הבקשה  לביטול  פסק

 ?האמנם. כשלעצמן משמשות טעם מיוחד להארכת המועד
-  על3037)  1(99מח  -  תק,אגיוף'  כהן  נ  3397/98)  ם-י(ע  "  בר-נדון  ב,  מצב  דומה.  5

  בו  נדון  איחור  בן  שלושה  חודשים  בהגשת  הבקשה יה'השופטת  פרוקצ'  כבידי  

 : ושם נאמרו הדברים הבאים, הדין-לביטול פסק
  ולו –החוזרים  על  עצמם  בלא  הסבר  המניח  את  הדעת  ,  כשלים  דיוניים  אלה'

  מצביעים  לא  אחרת  אלא  על  זלזול  מתמשך  ועקבי  של  המבקש –הסבר  דחוק  

 ...המשפט-בהליכי בית
שלנות  או  היסח  הדעת  אלא  בהתעלמות  מדעת אין  מדובר  כאן  במעשי  ר

החומרה  שבהיבט  דיוני  זה  בנסיבות  העניין  חייבת .  הגובלת  בזלזול  בהליכים

 . להישקל במלוא כובד משקלה לצד בירור גרסת ההגנה שמעלה המבקש
החומרה  שבהיבט  דיוני  זה  בנסיבות  העניין  חייבת  להישקל  במלוא  כובד 

רק ,  בנסיבות  העניין.  ה  המבקשמשקלה  לצד  בירור  גרסת  ההגנה  שמעל

                                                           
, ד  רגר  אביתר"עו'  נ)  בפירוק)  (58-014-049-9:  עמותה'  מס(עמוות  נווה  מדבר    1316/04)  'אשד(א  "בש  183

 .1939) 4(2004של -תק
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טעמים  כבדי  משקל  מיוחדים  במינם  באשר  להיבט  השני  עשויים  להטות  את 

 ' .המשפט-הכף לעבר מתן הזדמנות נוספת למבקש למצות את יומו בבית
מדובר  היה  באיחור  בן  שלושה ,  כאמור,  בנסיבות  אותו  מקרה:  מן  הכלל  אל  הפרט.  6

  יש –כיוון  שכך  .  ור  של  כמעט  ארבע  שניםבעוד  שבענייננו  מדובר  באיח,  דשיםוח

 .להחמיר עוד יותר בבדיקת הטעמים המיוחדים לאיחור
מדוע  לא  הוגשה  בקשת :  מן  הראוי  היה  שהמבקש  יטרח  ויבהיר,  במסגרת  בדיקה  זו

מה  עשתה  העמותה  עד  שהחלו  הליכי ?  מתי  החלו  הליכי  הפירוק?  הביטול  במועד

עמותה  לבין  מחדלה  מהגשת  בקשה מה  הקשר  בין  מצבה  הכלכלי  של  ה?  הפירוק

 ?הדין-לביטול פסק
ודי  במחדל  זה  כדי  לקבוע ,  לשאלות  אלה  לא  נמצאה  כל  התייחסות  בבקשת  הביטול

מתקבל -כי  המבקש  לא  הצביע  על  טעמים  מיוחדים  המצדיקים  את  האיחור  הבלתי

 . על הדעת שבהגשת הבקשה
, ה  על  צרופותיהעיון  מדוקדק  בנבכי  הבקשה  על  נספחיה  ובתוככי  התגוב,  אמנם

המשפט -הגיש  המפרק  בקשה  דומה  לבית,  2004מלמדים  על  כך  שבראשית  שנת  

הדין  במסגרת  של  בקשה  למתן -שם  עתר  לביטול  פסק)  שדן  בפירוק(המחוזי  

המשפט  המחוזי  כי  אין  מקום  לבטל -היתה  החלטתו  של  בית,  ככל  הנראה.  הוראות

המשפט -עליו  לפנות  לביתדין  בהליך  של  בקשה  למתן  הוראות  וכי  לצורך  כך  -פסק

 .פניה זו היא הבקשה נשוא ההחלטה שבפנינו. המוסמך
אין  בה  כדי  להצדיק ,  המשפט  המחוזי-גם  אם  ניקח  בחשבון  פניה  זו  לבית,  מכל  מקום

 . הדין-איחור של כשלוש שנים וחצי בהגשת הבקשה לביטול פסק
חדים  יוצאי די  בכך  שהמבקש  לא  הטריח  עצמו  בהצבעה  על  טעמים  מיו,  על  כל  פנים

מנת  לדחות  את  הבקשה -על,  דופן  שיהא  בהם  כדי  להצדיק  איחור  בן  כארבע  שנים

 . ולחייבו בהוצאות
בטרם (,  במאמר  מוסגר  יצויין  כי  עצם  הימנעותה  של  העמותה  עצמה  מהגשת  הבקשה

-לפיה  אין  כל  מקום  לביטול  פסק,  עשוי  להוביל  למסקנה  ההפוכה)  מונה  לה  מפרק

 . כפי שיפורט בהמשך, הדין לגופו של עניין
החלטתי  לבדוק  גם  את  הטענה  לפיה  הנימוקים  לביטול ,  לפנים  משורת  הדין.  7

עד  כדי  כך  שיש  בהם  כשלעצמם  כדי  לשמש  טעמים ,  הדין  הם  כבדי  משקל-פסק

 .הדין-מיוחדים לאיחור שבהגשת הבקשה לביטול פסק
נות  כולן הגעתי  לכלל  מסקנה  כי  הטע,  לאחר  שעיינתי  בבקשה  ובתגובה  בעניין  זה

המשפט -מסתתמות  אל  מול  התצהיר  שהוגש  במסגרת  הבקשה  למתן  הוראות  בבית

 .המחוזי
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הן ,  מודים  חברי  העמותה  הן  בכך  שהעמותה  קיבלה  את  כתב  התביעה,  בתצהיר  זה

מכירה ,  לגופו  של  עניין,  והן  בכך  שהעמותה,  הדין-בכך  שהעמותה  קיבלה  את  פסק

פי  כתב -על,  הטרחה  המגיע  לו-שכרלקבלת  )  דין  רגר-עורך(בזכותו  של  המשיב  

  ...הדין-פי פסק-התביעה ועל
אף  שמדובר  בהליך -על,  לא  הביא  כל  תצהיר  המפריך  עדות  זו,  בבקשתו,  המפרק

גם .  שנתקיים  לפני  ההליך  הנוכחי  והיה  עליו  לצפות  את  השימוש  בתצהיר  זה

כי והסתפק  בטענה  הפורמלית  ,  לתשובתו  לתגובה  לא  צירף  המפרק  כל  תצהיר  נגדי

 . מדובר בתצהיר שאינו מקורי בו חסר מספר הזהות של אחד המצהירים
המפרק  אינו  מפריך  לגופו  של  עניין  את  קיומו  של  התצהיר  ואינו  טוען  כי  המצהירים 

 . או העמותה מחזיקים בעמדה שונה מזו שעליה הוצהר מפורשות
לת  כתב כאשר  העמותה  מודה  בקב,  עתה  ברור  כי  אין  כל  מקום  לביטול  מחובת  הצדק

כאשר ,  המשפט-הדעת  של  בית-ואף  אין  כל  מקום  לביטול  בתוקף  שיקול,  התביעה

 . הדין-פי פסק-העמותה מודה בקיום החיוב הנטען על
חברותם  של -למען  הסדר  הטוב  יובהר  כי  טענתו  של  המפרק  בדבר  חברותם  או  אי

. אינה  משנה  דבר,  מן  הטעם  שהגישו  את  התפטרותם,  המצהירים  בהנהלת  עמותה

ומכל  מקום  לא  הומצא  כל ,  ובר  בטענה  שאינה  נתמכת  בתצהיריהם  של  החבריםמד

 . לפיו הללו אינם חברים עוד בהנהלת העמותה, מסמך רשמי של רשם העמותות
בשולי  הדברים  עלי  לציין  כי  שקלתי  אם  לחוות  את  דעתי  לעניין  הסיבה  שהניעה .  8

  מודים  כי  אין את  המפרק  מטעם  העמותה  להגיש  בקשה  אשר  חברי  העמותה  עצמה

. אך  לא  מצאתי  לנכון  להיכנס  למערכת  היחסים  שבין  העמותה  לבין  המפרק,  בה  דבר

 . אין לי אלא לתמוה על ההצדקה להגשת בקשה זו
הדין  לא -הרושם  המתקבל  הוא  כי  הסיבה  לכך  שהבקשה  לביטול  פסק:  אומר  אך  זאת

 . דין-קהוגשה במועד היא הסיבה הפשוטה שהעמותה כלל לא התנגדה לאותו פס
 סוף דבר. 9

לא  נמצאו  כל  טעמים  מיוחדים  המצדיקים  הארכת  מועד  להגשת  הבקשה ,  הנה  כי  כן

לא  זו  בלבד ,  הנימוקים  לגופה  של  בקשת  הביטול,  כן-על-יתר.  דין-לביטול  פסק

שאינם  מוצקים  במידה  הנדרשת  להם  לשמש  טעמים  מיוחדים  להארכת  המועד 

, שאף  לו  היתה  הבקשה  מוגשת  במועדהאלא  יש  בהם  כדי  להצביע  על  כך  ,  המבוקשת

 ". נדחית–הדין -התוצאה היא כי הבקשה לביטול פסק. דינה היה להידחות

ערעור  שהוגש .  אין  להתייחס  לעניין  כאל  מה  בכך,    ימים  בלבד4גם  מקום  שמדובר  באיחור  בן  

-הינו  ערעור  שהוגש  שלא  כדין  ודי  בכך  כדי  לסלקו  על,  ואפילו  איחור  בן  יום  אחד,  באיחור

 . שיצדיק את הארכת המועד" טעם מיוחד"אלא אם הצביע בעל הדין הנוגע בדבר על , הסף
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  : עודד גרשון הרשם'כב נפסק מפי 2963/02184) 'חי(א "בש -ב

  על  דחיית  התביעה  שהוגשה 28.02.01משפט  השלום  בחדרה  הורה  ביום  -בית.  1"

 . עדר הצדדיםהדין ניתן בה-פסק"). המערערים: "להלן (2- ו1ידי המשיבים -על
 ). 2449/01א "תיק ע(ל "הדין הנ- הגישו המערערים ערעור על פסק27.06.01ביום 

, 3217/02א  "  בש-  וב2963/02א  "  בש-המשיבים  בערעור  הגישו  את  הבקשות  שב

 . הסף-ובהן ביקשו לסלק את הערעור על
-שמעתי  היום  את  טענותיהם  של  באי,  בהסכמת  הצדדים  אוחד  הדיון  בשני  הבקשות

 . הדין לגוף הבקשות-ח הצדדים ועתה ניתן פסקכו
; היינו  לעניין  האיחור  בהגשת  הערעור,  הבקשות  התייחסו  לשלושה  עניינים  שונים.  2

-ולעניין  אי;  הפקדת  הערבון  להבטחת  הוצאות  המשיבים  בערעור  במועד-לעניין  אי

  ...המצאת כתבי הערעור למשיבים בערעור במועד
 דיון . 5
? אלא  מאי.    מחלוקת  בין  הצדדים  על  כך  שהערעור  הוגש  באיחורכיום  אין,  כאמור.  א

  ימים  בלבד  ואילו  המשיבים  בערעור 4שהמערערים  טוענים  כי  האיחור  היה  בן  

 .  חודשים4טוענים כי הערעור הוא בן 
  ימים 4אני  סבור  כי  יש  לדון  בעניין  על  בסיס  ההנחה  כי  הערעור  הוגש  באיחור  של  

 . וכך אעשה, בלבד
.   המערערים  כלל  לא  טרחו  להגיש  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  הערעור,למעשה.  ב

הדיון (לאחר  שהבקשות  הקבועות  לדיון  תלויות  ועומדות  במשך  חודשים  ,  רק  היום

כוח -שלח  בא,  )המשפט-נדחה  פעם  אחר  פעם  בשל  בקשות  דחיה  שהוגשו  לבית

  שבה  כלל  חצי  משפט  שבו  עתר 'הודעת  הבהרה  מטעם  המערערים'המערערים  

 . ארכת מועדלה
לא ,  שהוגשה  היום,  )אם  אפשר  לקרוא  לה  כך(כאמור  לעיל  הבקשה  להארכת  המועד  

 . נתמכה בתצהיר
 ,בתקנות  סדר  הדין  האזרחי,  היינו,  המועד  להגשת  ערעור  נקבע  בחיקוק,  כידוע.  ג

המשפט -  לתקנות  מסמיכה  את  בית528תקנה  ").  התקנות:  "להלן  (1984-ד"התשמ

נקבע  המועד  או  הזמן '    סיפא  נאמר  כי528  בתקנה  .או  הרשם  להאריך  מועדים
להאריכם  מטעמים  מיוחדים .)  ג.ע.  המשפט  או  הרשם-בית,  היינו(בחיקוק  רשאי  הוא  

 . 'שיירשמו

                                                           
 .11527) 3(2002מח -תק, 'רפאל בובליל ואח' נ' חיים געש ואח 2963/02) 'חי(א "בש  184
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  :מצאנו כיר יואל זוסמן "הנשיא המנוח דבספרו של 
אך  אפילו  היה  האיחור ,  המשפט  משקל  למידת  האיחור-מייחס  בית,  כידוע'

משקבעו  התקנות  שיש .  כדי  להצדיק  הארכת  המועדאין  בכך  בלבד  ,  קטן

אין  להעתר ,  והמערער  אחר  אפילו  ביום  אחד,    יום45להגיש  ערעור  תוך  

היה  למעשה ,  המשפט  היה  עושה  כן-שאילו  בית,  לבקשתו  כדבר  שבשגרה

, סדרי  הדין  האזרחי,  ר  יואל  זוסמן"ד  ('(...).משנה  את  המועד  הקבוע  בחיקוק  

 ) 897בעמוד , מהדורה שביעית
אין  להתייחס ,    ימים  בלבד4כי  גם  מקום  שמדובר  באיחור  בן  ,  כן-על,  מאליו  מובן

הינו  ערעור ,  ואפילו  איחור  בן  יום  אחד,  ערעור  שהוגש  באיחור.  לעניין  כאל  מה  בכך

אלא  אם  הצביע  בעל  הדין  הנוגע ,  הסף-שהוגש  שלא  כדין  ודי  בכך  כדי  לסלקו  על

 . המועדשיצדיק את הארכת " טעם מיוחד"בדבר על 
אלא ,  בנסיבות  העניין  שלפני  לא  זו  בלבד  שאין  בפני  בקשה  של  ממש  להארכת  מועד

המשפט  היום  וגם  בטענותיו  של -שגם  הטעמים  שנכללו  בהודעה  ששוגרה  לבית

  אין  משום  טעם  שיצדיק  את  דחיית  הבקשות  תוך –דין  נון  בתשובה  לבקשות  -עורך

 . הארכת המועד להגשת הערעור
, קנה  שאינה  שנויה  במחלוקת  היא  שהערעור  הוגש  באיחורהמס,  בסופו  של  יום

 . שיצדיק את הארכת המועד להגשתו" טעם מיוחד"והמערערים לא הצביעו על 
 . ממילא מוביל הדבר לקבלת הבקשות ולמחיקת הערעור בשל האיחור האמור

כוח -איני  רואה  עוד  צורך  לדון  ביתר  טענותיהם  של  בא,  ל"לאור  מסקנתי  הנ.  ד

 .הצדדים
 אחרית דבר . 6

 : אני מורה כדלקמן, כן ולאור כל האמור לעיל-על-אשר
  ואני  מורה  על 3217/02א  "  בש-  וב2963/02א  "  בש-אני  מקבל  את  הבקשות  שב.  א

 . הסף בשל כך שהוגש באיחור- על2449/01א "מחיקת ע
  הוצאות  משפט 2963/02א  "  בש-ישלמו  למבקשים  ב,  יחד  ולחוד,  המערערים.  ב

מ  כחוק  ובתוספת "ח  בתוספת  מע"  ש2,500דין  בסך  כולל  של  -ורךטרחת  ע-ושכר

 ".הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל

עולה  כי ,  של  האיחורמסויים  בהעדר  הסבר  כלשהו  לחלק  נקבע  כי    10111/01185א  "בש  -ב

אין  בפעולתם  כדי  להסביר ,  אף  שטעמים  מיוחדים  נשלטים  תרמו  לאיחורם  של  המבקשים

 : שחם'  ע הרשם'כבנפסק מפי . את חלקו האחרון של האיחור

                                                           
 .264) 1(2002על -תק, יואב קידר' נ' חיים אליהו ואח 10111/01א "בש  185
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 . בפני בקשה למתן ארכה לצורך הגשת ערעור"
משפט -דינו  של  בית-כי  המועד  האחרון  להגשתו  של  הערעור  על  פסק,  אין  מחלוקת

-עקב  תקלת  מחשב  אצל  בא,  הערעור  לא  הוגש  באותו  יום.  13.12.01קמא  היה  ביום  

. תקלה  כזו  עשויה  לעלות  כדי  טעם  מיוחד  למתן  ארכה.  כוח  המבקשים  יום  קודם  לכן

לשם ,  באותו  מועד,  הגשתה  של  בקשת  ארכה-אין  בה  כדי  להסביר  את  אי,  ברם

הוא ,  הגשתה  של  בקשה  כזו  נעוצה  בגורם  אחר-הסיבה  לאי.  הגשתו  של  הערעור

כי ,  מתברר.  כוח  המבקשים  לעניין  המועד  האחרון  להגשת  ערעור-טעותו  של  בא

ובמצב  זה  סבר  כי  המועד ,    ימים31קשים  סבר  בטעות  כי  בחודש  נובמבר  כוח  המב-בא

, בנסיבות  העניין.  13.12.01ולא  יום  ,  16.12.01האחרון  להגשת  הערעור  הוא  יום  

, המשפט  במועד-נקיטתו  של  כל  הליך  בבית-עולה  כי  טעות  זו  היא  שגרמה  לאי

מכבר  כי  היא לגבי  טעות  מסוג  זה  נפסק  זה  .  לרבות  הגשת  בקשה  לארכה  מתאימה

  לתקנות  סדר  הדין 528כנדרש  בתקנה  ,  עשוייה  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

ד "  פ,  פתח  תקווה,קולנוע  שעריה'  הבר  נ  31/58ש  "ראו  ב  (1984-ד"התשמ,  האזרחי

' ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(סדרי  הדין  האזרחי  ,  ראו  גם  זוסמן;  897  )1(יב

המשפט -משה  מסויימת  שחלה  בגישת  ביתנוכח  הג).  893,  )1995,  ירושלים,  לוין

 . אף חלים דברים אלה ביתר שאת כיום, לעניין זה
, דא  עקא.  אילו  היה  זה  האיחור  היחיד  של  המבקשים  ניתן  היה  לסיים  את  הדיון  כאן

כי ,  מתברר?  מהו  ההסבר  שניתן  לעניין  זה.  20.12.01הבקשה  שבפני  הוגשה  רק  ביום  

אין .  צפוי  את  אביו-ם  לאשפז  באורח  בלתיכוח  המבקשי-  נאלץ  בא16.12.01ביום  

לא  הובהר  מדוע ,  גם  במצב  זה,  ברם.  כי  גם  בכך  יש  טעם  מיוחד  המצדיק  איחור,  ספק

גם .  ולא  באחד  הימים  שקדמו  לאותו  יום,  20.12.01הוגשה  בקשת  הארכה  אך  ביום  

ניתן  היה ,  17.12.01כוח  המבקשים  היו  קבועים  שני  דיונים  ביום  -אם  נכון  כי  לבא

 . כי לכל המאוחר ביום המחרת תוגש בקשת הארכה, ותלצפ
, ובהעדר  הסבר  כלשהו  לחלק  זה  של  האיחור,  במצב  זה.  כך  לא  נעשה  במקרה  זה

אין ,  עולה  כי  אף  שטעמים  מיוחדים  נשלטים  תרמו  לאיחורם  של  המבקשים

כי  אף  שטעמים ,  אוסיף.  בפעולתם  כדי  להסביר  את  חלקו  האחרון  של  האיחור

באותו ,  רבץ  על  המבקשים  נטל  מוגבר,  17.12.01יחור  עד  ליום  מיוחדים  תרמו  לא

הדבר  נובע  לא  רק  מן .  המשפט  למתן  ארכה-לפעול  בדחיפות  בפניה  לבית,  מועד

אלא  גם  מן  הצורך  לכבד  את  ציפיתו ,  פי  המועדים  הקבועים  בחוק-החובה  לפעול  על

 . ותו הליךלא יוטרד עוד בא, של בעל הדין שכנגד לכך שבחלוף המועד לנקיטת הליך
ומצריך  טעמים  מיוחדים ,  כי  אף  איחור  של  יום  אחד  איחור  הוא,  לעניין  זה  יש  לזכור

 ). 375) 1(ד לה" פ,מטא' מועלם נ 769/79א "ראו ע(לשם הארכת המועד 
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אשר ,  התמשכות  הטיפול  בבקשה  למתן  ארכה  יצרה  ציפיה  כזו,  בנסיבות  העניין

 . כנגדה אין טעם מיוחד למתן ארכה
לא  הועבר  העניין  לטיפולו ,  בנסיבות  שתוארו,  כי  לא  ניתן  טעם  טוב  מדוע,  ףעוד  אוסי

ולו  לשם  הכנת  בקשה  למתן ,  אשר  טיפל  בעניין  בערכאה  קמא,  דין  ארבל-של  עורך

לא  היה  בכך ,  דין  סגל-המשפט  שלערעור  הופקד  בידי  עורך-גם  אם  תיק  בית.  ארכה

דין -  היא  לאפשר  לעורךאשר  תכליתה,  בעלת  אופי  זמני,  כדי  למנוע  פעולה  דחופה

העדר  הסבר  כלשהו  לעניין  זה .  הבקי  בתיק  לנקוט  בפעולות  הנדרשות  למתן  ארכה

 ".הבקשה למתן ארכה נדחית .אף הוא כנגד היעתרות לבקשה שבפני-פועל

 :שחם'  ע הרשם'כבנפסק מפי  8835/01186א "בש -ב

של דין  -בפני  בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  בקשת  רשות  לערער  על  פסק"

  ...המשפט המחוזי-בית
על ,  מנת  להיעתר  לבקשה  שבפני-פי  הדין  על-על.  דין  הבקשה  להידחות)  א.  (3

  לתקנות  סדר  הדין 528ראו  תקנה  (המבקש  לבסס  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  

טיפול (  לתקנות  סדר  דין  9החלה  על  העניין  מכוח  תקנה  ,  1984-ד"התשמ,  האזרחי

בהעדר  כל ,  ולו  לכאורה  בנטל  זה,  ן  הבקשה  עומדתאי).  1970-ל"התש,  )במפגרים

. טעם  שמחוץ  לשליטתו  של  המערער  המסביר  את  האיחור  של  שנה  בנקיטת  הליך

קל  וחומר  טעמים ,  אין  בבקשה  אף  טעמים  סבירים  להשתהותו  של  המבקש,  אכן

ההסברים  שבבקשה .  ומה  גם  שמדובר  בהשתהות  ארוכה  ביותר  של  כשנה,  מיוחדים

השתהות  זו  אינה  עולה .  וע  השתהה  המבקש  פרק  זמן  כה  ארוךאינם  מבהירים  מד

המשפט -דינו  של  בית-בקנה  אחד  עם  שקידה  סבירה  בניסיון  לשנות  את  פסק

אלא  אף  את ,  בכך  יש  כדי  לשלול  לא  רק  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה.  המחוזי

 . קיומו של טעם סביר למתן ארכה
, שמלכתחילה,    על  רקע  העובדהכי  השתהותו  של  המבקש  בולטת,  אוסיף  עוד)  ב(

 . ניתן לפרק זמן של שנה, משפט השלום-אשר ניתן בבית, הצו נשוא ההתדיינות
את  עיקר  הטעם ,  השתהות  של  תקופה  של  שנה  נוטה  להשמיט,  בנסיבות  אלה

מתברר  מתגובת  המשיבה  כי  בינתיים  הוגשו  בקשות ,  זאת  ועוד.  מאחורי  הבקשה

וכי  בקשות  אלה  אינן ,  החזקתו  של  החסוינוספות  לערכאות  המוסמכות  בעניין  

ועם  המצב  הקיים  מצד ,  ידי  המבקש  מצד  אחד-עולות  בקנה  אחד  עם  המבוקש  על

אשר  עשויים ,  ענייני  החזקתו  של  חסוי  הם  מעצם  טיבם  עניינים  דינמיים,  אכן.  שני

  לעניין דורנר'  השופטת  ד'  כבראו  ברוח  זו  דברי  (להיות  מושפעים  מנסיבות  משתנות  
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הדין  הדרוזי -הב  של  בית'קאדי  מד'  נ)  חלבי(קדור    6193/98צ  "  בג-לדים  בהחזקת  י

, בכך  יש  כדי  לחדד  הן  את  השתהותו  של  המבקש).  628-630,  625)  2(ד  נג"  פ,בעכו

-והן  את  העדר  הטעם  הענייני  במתן  ארכה  כה  ארוכה  לצורך  קיומו  של  דיון  בבית

 . משפט זה
כי  בקרוב  אמור  להתקיים  דיון ,    עולהכי  מהודעת  המשיבה,  עוד  אוסיף  בהקשר  זה)  ג(

, )טיפול  במפגרים(בעניינו  של  החסוי  בוועדת  אבחון  הפועלת  לפי  חוק  הסעד  

ועדה  זו  אמורה  לדון  בדרכי ,  פי  המובהר  בהודעת  המשיבה-על.  1969-ט"התשכ

הטיפול  בחסוי  ובכלל  זה  באפשרות  להחזירו  לביתו  ובהעברתו  למעון  אחר  אשר 

כי  במצב  שנוצר  השתהותו  של  המבקש ,  תפתחות  זו  מבהירהגם  ה.  יענה  על  כל  צרכיו

אני ,  וגם  לרקעה,  הביאה  לכך  שקשה  למצוא  טעם  מעשי  במתן  הארכה  המבוקשת

 . סבור כי דין הבקשה להידחות
כי  מן  הבקשה  אף  לא  עולה  כי  למבקש  טענות  ממשיות  כנגד ,  לסיום  אעיר)  ד(

בועה  בסוג  זה  של  עניין   בהתווסף  לרגישות  הט–אשר  ,  החלטות  הערכאות  הקודמות

אין  צידוק ,  גם  מבחינה  זו.    היו  עשויות  להטות  את  הכף  לטובת  העתרות  לבקשה–

לא  נעשה  צו ,  בנסיבות  העניין.  דין  הבקשה  להידחות,  מסיבות  אלה  .להעתר  לבקשה

 " .להוצאות

 בקשות חוזרות ונשנות להארכת מועד  .ד
מנת  שלא  לחסום  את  דרכו  של -על,  ככל  שתהא  מקילה,  "טעם  מיוחד"התייחסות  הפסיקה  ל

אינה  יכולה  לעמוד  למערערת  לאור  ההארכות  שקיבלה  עד  היום ,  בעל  דין  מלהגיש  ערעור

חלפו להגשת  הבקשה  הנוספת  לאורכה    ימי  החסד  מיום  הגשת  הערעור  ועד  100כאשר  

 .עברו

 :  השופט יוסף שפירא'כבמפי  7180/04187) ם-י (א" בש-כך נפסק ב

 ...להארכת מועד לתשלום אגרת ערעור והפקדת ערובה" דחופה"בפני בקשה "
 דיון

  חודשים  מיום  הגשת 3-מדובר  בהארכת  מועד  לאחר  שחלפו  כבר  למעלה  מ,  אכן.  3

 .הערעור
 .לבקשה לא צורף תצהיר. 4
יש  להניח  שהיה  מקום ,  אילו  היה  מדובר  בבקשה  ראשונה  להארכת  המועד.  5

והמערערת ,    חושים3-פו  למעלה  ממשחל,  ואולם  בנסיבות  כפי  שתוארו,  להיעתר  לה

                                                           
 .6459 )3(2004מח -תק, ראיין-אילניר ו' כרמלה אביב נ 7180/04) ם-י(א "בש  187
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וכן  נהנתה  מתקופה ,  קיבלה  כבר  פעמיים  ארכה  לתשלום  האגרה  והפקדת  הערבון

הרי  שאין  מקום  להיעתר ,  נוספת  בה  היה  ערעורה  על  החלטת  הרשם  תלוי  ועומד

שכאמור  לא  נתמכה  בתצהיר  ולא  הראתה  טעם  מיוחד  כנדרש  בתקנות ,  לבקשה

; 669)  3(ד  כב"פ,  מ"פירמנס  בע'    אנטוריה  נהאניה  589/68'  המ:  ראו(ובפסיקה  

 ): 625) 3(ד נב"פ, ף"כפר הרי' רוזן נ 3780/98א "בש
המשפט -  מסמיכה  את  בית1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  

  ...ואת הרשם להאריך מועדים
גם ,  המשפט  או  הרשם  רשאים  להאריך  מועד  בדיעבד-בית,  פי  הסייג  שבתקנה-על

סייג  זה  חולש  על  שני .  'אין  הוראה  אחרת  בתקנות  אלה'רק  ב,  ועד  עברלאחר  שהמ

 .חלקי התקנה
 :  מציין)מהדורה שביעית( סדר הדין האזרחיזוסמן בספרו ' המלומד י

כל  מועד  שנקבע ,  פי  הרישא  של  התקנה-על:  התקנה  מחולקת  לשני  חלקים'

ת המשפט  או  הרשם  להאריך  א-רשאים  בית,  המשפט  או  הרשם-ידי  בית-על

כאשר  הרעיון  הבסיסי  הוא  שהפה  שאסר  הוא  הפה ,  דעתם-המועד  לפי  שיקול

 .המשפט-דעתו של בית-פי שיקול-הארכת הזמן היא על. שהתיר
המשפט  או  הרשם -מוגבל  בית,  לגבי  מועד  שנקבע  בחיקוק,  פי  הסיפא-על

שהניעום  להיעתר ,  "טעמים  מיוחדים"אלא  אם  הראה  המבקש  ,  להאריכו

  נפסק  כי 2/61פ  "  ה-ב.  צידוק  האיחור  חייב  להרשםטעם  מיוחד  ל.  לבקשה

, שם  ('.החלטה  המאריכה  מועד  בלא  לפרש  טעם  מיוחד  לכך  דינה  להתבטל

833( 
' הרשמת  השופטת  א'  כבדינה  של  -בפסק.    פסיקה  עניפה"הטעם  המיוחד"בסוגיית  

 )3(ד  נ"  פ,הוועדה  המקומית  לתכנון  רחל  מיכקשווילי  6402/96א  "  בש-  באפעל  גבאי

  "...טעם מיוחד"דין והחלטות לגבי -המשפט לאסופה של פסקי- מפנה בית,209
, איחור  אשר  נגדם  בשל  טעות  או  תקלה  משרדית  סווג  כאיחור  מן  הסוג  השני  שנמנה

' אי  נ-יעקב  גב  95/86ש  "  ב-נקבע  ב,  למשל,  כך.  אשר  אינו  מצדיק  הארכת  המועד

 : 411) 1(ד מ"פ, אי-שלמה גב
שאליהם  נקלע ,  להתגבר  על  מצבים,  בין  השאר,  ההסמכות  להאריך  מועד  נועד'

א "ע(כגון  מצב  בריאות  לקוי  ,  בעל  דין  ושבעטיים  נבצר  ממנו  לעשות  מעשה

לארץ  בנסיבות  מיוחדות -שהייה  בחוץ,  )224'  בעמ,  215)  2(ד  כ"פ,  483/65

שמקורה ,  או  תקלה)  233'  בעמ,  228)  1(ד  כט"פ,  גליק'  בסמן  נ  430/74א  "ע(

א "ע;  60  )1(ד  יט"פ,  בן  עיון'  מ  נ"חרות  בע  477/64א  "ע(המשפט  עצמו  -בבית

 ).212, שם ('.ז- מול אותיות השוליים ו233' בעמ, )6 (23/84
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מקורות  חברת  מים '  מ  נ"קבוצת  ברן  בע  3108/03ם  "בש  -בהרשם  עודד  שחם  '  כב

 ...התייחס לסוגיה הנדונה, 672) 2(2003על -תק, מ"בע
מנת  שלא -על,  ככל  שתהא  מקילה,  "ם  מיוחדטע"התייחסות  הפסיקה  ל,  כן-כי-הנה

אינה  יכולה  לעמוד  למערערת  במקרה ,  לחסום  את  דרכו  של  בעל  דין  מלהגיש  ערעור

  ימי  החסד  מיום  הגשת  הערעור  ועד 100לאור  ההארכות  שקיבלה  עד  היום  כאשר  ,  זה

 " .היום חלפו עברו

  התנהגות –הגשת  ערעור  באיחור  ללא  בקשה  להארכת  מועד   . ה
 לב -וםבחוסר ת

מהווה  התנהגות ,  תוך  מחשבה  שהמחדל  לא  יתגלה,  הגשת  ערעור  לאחר  המועד  שבדין

 .ויש בכך כדי להוות נימוק לדחיית בקשה להארכת מועד, לב-בחוסר תום

  בדחותו  בקשה  להארכת  מועד   השופט  סוקול'כב  מפי  7098/04188)  'חי  (א"  בש-כך  נפסק  ב

 : להגשת ערעור וכדבריו

-דינו  של  בית-ערעור  על  פסק")  המערער("יש  מר  ייני  יוסף    הג15.2.04ביום  .  1"

הדין  ניתן -פסק.  23.7.03  ביום  הרשם  שדה'  כבידי  -משפט  השלום  בחיפה  שניתן  על

לאחר  שבקשתו  של  המערער  למתן  רשות  להתגונן  נדחתה  באופן  חלקי  בהחלטת 

 . 9.6.03הרשם מיום 
בכתב  הערעור  עצמו  מציין יצויין  כי  .  לערעור  לא  צורפה  כל  בקשה  להארכת  מועד.  2

משמע  לפני ,  הדין  במהלך  פגרת  הקיץ-כוח  המערער  כי  קיבל  לידיו  את  פסק-בא

1.9.03 . 
פי -על.    עתר  המשיב  למחיקת  הערעור  בשל  הגשתו  באיחור5581/04א  "  בש-ב.  3

-גם  לאחר  חישוב  כל  ימי  הפגרה  והעיצומים  בבתי,  הנטען  המועד  להגשת  הערעור

 . 22.1.04חלף כבר ביום , המשפט
. הגיש  המערער  בקשה  להארכת  מועד,  בתגובה  לבקשה  זו  שהועברה  למערער.  4

בבקשתו  זו  מאשר  המערער  כי  הגיש  את  הודעת  הערעור  באיחור  אך  טוען  כי  האיחור 

 2004פי  הבקשה  נטען  כי  בסוף  חודש  ינואר  -על.  כוחו-נבע  בשל  תקלה  במשרדי  באי

ידי  חברת -  וזרם  החשמל  נותק  על,כוח  המשיב-בא,  דין  שדה-הוצף  משרדו  של  עורך

לבקשה .  הדבר  פגע  במחשב  והיה  צורך  להכין  את  הודעת  הערעור  מחדש.  החשמל

 . לגבי נזקי ההצפה6.2.04בן עזרא מיום ' דעתו של אינג-צורפה חוות
הדעת  ציון  כלשהו  לגבי  מועד  ההצפה  ומועד -חשוב  לציין  כי  אין  בבקשה  או  בחוות

                                                           
 .4139) 2(2004מח -תק, פלצר יצחק' ייני יוסף נ 7098/04) 'חי(א "בש  188
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הדעת  אין -ם  שמץ  ראיה  לגבי  נזק  למחשב  ובחוותאין  ג.  ניתוק  זרם  החשמל  למשרד

 . כל התייחסות לכך
במיוחד  מדגיש  המשיב  כי  לכאורה  כל  נזקי .  המשיב  מתנגד  למתן  אורכה  כמבוקש.  5

כן  מציין  הוא  שהמשיב  לא  צירף .  ההצפה  אירעו  לאחר  חלוף  המועד  להגשת  הערעור

 . בקשת ארכה להודעת הערעור ובכך ניסה להטעות
-רשאי  בית,  1984-ד"התשמ,    לתקונת  סדר  הדין  האזרחי528ה  פי  תקנ-על.  6

אם  הציג  המבקש ,  לרבות  מועד  להגשת  ערעור,  המשפט  להורות  על  הארכות  מועדים

 . לאיחור" טעם מיוחד"
המצדיק  הארכת  מועד  הינו  טעם  חיצוני "  טעם  מיוחד"ההלכה  המקובלת  הינה  כי  

טעם ,  כלל-בדרך,  מהווהטעם  הנעוץ  בהתנהגות  המבקש  עצמו  אינו  .  לבעל  הדין

בשנים  האחרונות ).  888  )מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  ראה  זוסמן(מיוחד  

כך  נפסק .  להארכת  מועד"  הטעם  המיוחד"המשפט  להגמיש  את  מבחן  -נוטים  בתי

להארכת  המועד "  טעם  מיוחד"הדין  עשויה  להחשב  כ-למשל  שגם  טעות  של  עורך

הרשות  המוסמכת  לפי  חוק  נכי  רדיפות '  נפרנקו  סידי    9073/01א  "  רע-ראה  ב(

 ). 32דינים עליון סא , הנאצים
המשפט  נטו  לאפשר  הארכת  מועד  להגשת  ערעור  גם  בהעדר -בתי;  זאת  ועוד.  7

אם  המערער  הביע  דעתו  כי  בכוונתו  להשיג  על  החלטת  הערכאה "  טעם  מיוחד"

 . הראשונה עוד בטרם חלף המועד
בנק  לאומי  לישראל '  מ  נ"ה  להנדסה  בעמצידה  חבר  2749/03א  "ראה  למשל  בש(

דינים  עליון ,  ישקר'  רשות  ניירות  ערך  נ  7464/95א  "בש;  276דינים  עליון  סד  ,  מ"בע

) 2(94על  -  תק,S/Interlego A'    נExim Lines Bros S.A  3424/94א  "בש;  694א  מ

1572.(  
את פי  הוראת  חוק  או  תקנות  סדרי  דין  לא  נועדה  לשרת  רק  -קביעת  מועדים  על.  8

בחלוף  המועד  להשגה  או  לערעור  על  החלטה  נוצרת .  האינטרס  הצר  של  שמירת  סדר

על .  אצל  הצדדים  להליך  צפיה  לגיטימית  להניח  כי  ההחלטה  תקפה  ואין  עוררין  עליה

צפיה  זו  של  בעל  הדין  יש  להגן  כמובן  רק  כל  אימת  שנוצרה  אותה  צפיה  ולא  כאשר 

ים  עם  ההחלטה  ובכך  מעכב  את ברור  מגילוי  דעתו  של  בעל  הדין  כי  אינו  משל

בנק   1468/99א  "ראה  בש(גיבושה  של  צפיית  הצד  האחר  לסופיות  ההליכים  

 ). 124דינים עליון נ , מ"בוני התיכון בע' הפועלים נ
אמנם  המועד  האחרון  להגשת  ערעור .  במקרה  שבפני  לא  מדובר  באורכה  קצרה.  9

אך  צריך  לזכור  כי  כבר ,    יום  לאחר  מכן24  -  והודעת  הערעור  הוגשה  כ22.1.04היה  

  ידע  המערער  על  ההחלטה  הדוחה  באופן  חלקי  את  בקשתו  לרשות 6/03בחודש  
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הדין  ואכן  זה  ניתן  כבר -המערער  ידע  כי  מייד  לאחר  מתן  ההחלטה  ינתן  פסק.  ערעור

לא  עשה  המערער  מאום  כדי  להבהיר ,    חודשים  ומעלה6במשך  .  23.7.04ביום  

המשפט  מנעו  הגשת  מסמכים  אך -ומי  ביתעיצ.  הדין-שבכוונתו  להשיג  על  פסק

הדין  טרחו -ראינו  כולנו  כי  מרבית  עורכי.  כמובן  שלא  מנעו  הכנת  הודעות  ערעור

והגישו  מסמכים  גם  במהלך  העיצומים  או  לכל  הפחות  הכינו  אותם  בתקופת 

 .העיצומים ומיד עם סיומם טרחו להגישם
ם  התקופה  המוארכת לא  היתה  כל  הצדקה  עניינית  להמתין  עם  הכנת  הערעור  עד  תו

להגשת  הערעור  וכמובן  שלא  היתה  כל  הצדקה  שלא  לנקוט  בצעד  כלשהו  שיעמיד 

 . את המשיב על כוונתו של המערער לפנות לערכאת הערעור
 . הדין עומד בתקפו-בנסיבות האלה נוצרה אצל המשיב צפיה לגיטימית כי פסק. 10

  את  בקשתו  להארכת צודק  המשיב  בטענתו  כי  על  המערער  היה  להגיש,  זאת  ועוד

המשפט  לא -שהמשיב  ובית"  ולקוות"מועד  עם  הגשת  הודעת  הערעור  ולא  להמתין  

 . לב-זוהי התנהגות חסרת תום. ישימו לב למחדלו
כוח  המערער  נמנע  בתצהירו  לציין  את  מועד  ההצפה  ומועד -עוד  מתברר  כי  בא.  11

. 2004  ינואר  כל  שציין  היה  כי  האירועים  התרחשו  בסוף  חודש.  ניתוק  זרם  החשמל

  ולא  ניתן  כלל  להבין 22.1.04  -כאמור  המועד  האחרון  להגשת  הערעור  חלף  ב

אופן  זה !  ?אם  הדבר  כך  מדוע  לא  צויין  מועד  מדוייק.  שההצפה  ארעה  לפני  מועד  זה

של  ניסוח  הבקשה  נועד  ככל  הנראה  להסתיר  את  העובדות  המדוייקות  ולזרות  חול 

 . בעיני הקורא
' כבהצהרות  הצדדים  בפני  .    פניו  סיכויי  הערעור  אינם  רביםלבסוף  אציין  כי  על.  12

.   היו  ברורות  ביותר13/94ר  "  במסגרת  תיק  פש13.11.96  בדיון  מיום  השופט  גרשון

נוסח (פי  פקודת  פשיטת  הרגל  -המשפט  יתן  להם  הפטר  על-הצדדים  ביקשו  שבית

). כאןכוח  המערער  -בא(דין  גאגין  -  בכפוף  להצהרתו  של  עורך1980-מ"התש,  )חדש

הדין  היה -בין  אם  פסק,  הצהרה  זו  כוללת  התחייבות  לשאת  בתשלום  ההלוואות

ברי ,  גיובין  אם  ניתן  להבינו  כהפטר  מסוי,  מוטעה  כאשר  לא  נרשמה  בו  ההסתייגות

הניסיון  להתפס  לניסוח  צו  ההפטר  הינו .  שהמערער  מושתק  מלכפור  בהצהרתו  זו

' כבגם  .  לסייג  את  ההחלטהכוחו  של  המערער  עצמו  ביקש  -לב  שהרי  בא-חסר  תום

) להודעת  הערעור'  ב'נספח  (בהחלטתו  בבקשה  לתיקון  צו  ההפטר  השופט  גרשון  

השופט  גרשון .  אינו  קובע  שצו  ההפטר  מפטיר  את  המערער  מחובותיו  כלפי  המשיב

 : מציין מפורשות
מבלי  להתייחס  להצהרות ,    באופן  שבו  ניתנה13.11.96מתן  ההחלטה  מיום  '

  '.איון הצהרותיהם והתחייבויותיהם של הצדדים זה לזהלא גרם ל, הצדדים
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  שלא  לתקן  את  צו  ההפטר  ללמד  כי  החליט  שצו השופט  גרשוןמשמע  אין  בהחלטת  

 . 13.11.96ההפטר חל גם על החוב נשוא ההצהרה המשותפת מיום 
-כי  טיעוניו  של  המערער  המישיר  מבט  לביתהרשם  שדה  '  כבבצדק  רב  ציין  .  14

, המשפט-פי  הצהרה  מפורשת  שניתנה  לבית-  תשלומים  עלהמשפט  ומסרב  לשלם

גם  התנהגותו  של  המערער  בהגשת .  הינן  טענות  מקוממות  שראוי  היה  כי  לא  יושמעו

-הלב  מצידו  השזור  בכל  הליכותיו  בבית-בקשה  זו  מלמדת  על  המשך  חוסר  תום

 . המשפט
 כן  הנני  דוחה  את  בקשת  המערער  להארכת  מועד  ומורה  על  מחיקת-על-אשר.  15

 ".2186/04ערעור בתיק 

 : שחם'  ע הרשם'כבנפסק מפי  6432/03189א "בש -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות לערער"
היא .  5.3.03ידי  הערכאה  הקודמת  ביום  -ההחלטה  נשוא  בקשת  הארכה  ניתנה  על

בהחלטה  קבעה  הערכאה  הקודמת  כי  הליך .  19.3.03הומצאה  לידי  המבקשת  ביום  

 14וקבעה  כי  ההליך  האמור  יידחה  תוך  ,  ידי  המבקשת  הוגש  באיחור-עלשהוגש  לה  

כי  אם ,  כן  נקבע.  אם  לא  תוגש  בקשה  כדין  להארכת  מועד  תוך  אותו  פרק  זמן,  ימים

 . פי ההחלטה בבקשת הארכה-ייחרץ גורל ההליך על, תוגש בקשת ארכה כאמור
, ת  ערעורהיא  לא  ראתה  טעם  בהגש,  לטענתה.  המבקשת  לא  ערערה  על  החלטה  זו

המשפט -הגישה  המבקשת  לבית,  חלף  זאת.  טרם  ההכרעה  בגורל  בקשת  הארכה

, משפט  קמא-האחת  לנקיטת  ההליך  הערעורי  בבית:  המחוזי  שתי  בקשות  ארכה

בבקשת  הארכה .  והשניה  להגשת  בקשת  רשות  לערער  על  ההחלטה  בעניין  הארכה

ההחלטה   ימים  מן  30עתרה  המבקשת  לכך  שהמועד  להגשת  בקשה  כאמור  יהיה  

המבקשת .  25.5.03בקשה  זו  נדחתה  בהחלטה  מיום  .  בבקשת  הארכה  של  המשיבים

 . 17.6.03בקשת הארכה לנקיטת הליך נדחתה ביום . א ערערה על ההחלטה האמורהל
הארכת  המועד  המבוקשת  טעונה  הוכחתו  של  טעם  מיוחד .  דין  הבקשה  להידחות

, במקרה  זה).  1984-ד"מהתש,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (למתן  ארכה  

  חלף  זמן  רב 5.3.03המועד  לתקיפת  ההחלטה  מיום  .  לא  הוכח  כל  טעם  מיוחד  כאמור

כי  לאחר  מתן  ההחלטה ,  צודקת  המבקשת  בטענה.  לפני  הגשת  הבקשה  שבפני

היתה  בידה  הבחירה  לפנות  בתוך  התקופה  הקבועה  בדין  לתקיפת  ההחלטה ,  האמורה

 . בקשת רשות לערער על ההחלטה האמורהאו להגיש , מנת לקבל הארכת מועד-על
היה  בידה ,  במצב  זה.  אשר  נדחתה,    בבקשת  ארכה22.5.03המבקשת  פנתה  ביום  

                                                           
 .663) 3(2003על -תק, ר אורון שמשון מלר"ד' מ נ" בע1993נאות יבנאי  6432/03א "בש  189
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ידי  הגשת  ערעור  לערכאה -על,  לתקוף  את  ההחלטה  שדחתה  את  בקשת  הארכה

והמתינה  פרק  זמן  ניכר  עד  להגשת ,  המבקשת  בחרה  שלא  לעשות  כן.  המוסמכת

אשר ,  25.5.03המשפט  המחוזי  ביום  -טת  ביתלאחר  שניתנה  החל.  הבקשה  שבפני

ולאחר  שחלף  המועד ,  דחתה  את  בקשת  הארכה  להגשת  בקשת  רשות  לערער

התגבשה  למשיבים  חסינות  דיונית  מפני  המשך  ההליכים  הערעוריים ,  לתקיפתה

והם  היו  רשאים  להניח  כי  החלטה  זו  אינה  עומדת  עוד ,  5.3.03ביחס  להחלטה  מיום  

תן  כל  טעם  מדוע  לא  הוגש  ערעור  על  ההחלטה  מיום לא  ני.  לתקיפה  ערעורית

משפט  זה  בבקשת  ארכה  עד -או  מדוע  השתהתה  פניית  המבקשת  לבית,  25.5.03

  .14.7.03 ליום
 . כנדרש, במצב זה לא מגלה הבקשה שבפני טעם מיוחד למתן ארכה

האפשרות  של  בעל  דין  לבחור  בין  הגשת  ערעור ,  פי  ההלכה  הפסוקה-כי  על,  אציין

גשת  בקשת  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  קיימת  כל  עוד  המועד  להגשת  ערעור לבין  ה

בעת הגשת , ברם). 22)  4(ד  מג"פ,  בנק  אוצר  החייל'  בריק  נ  856/89א  "בש(טרם  חלף  

, חלף  המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער,  22.5.03ביום  ,  משפט  קמא-הבקשה  לבית

המונע  אפשרות ,  ונראה  כי  גם  מבחינה  זו  התנהלותה  של  המבקשת  מעוררת  קושי

 . להאריך את המועד עתה
הבא ,  כי  יש  ממש  בטענת  המשיבים  כי  בבקשה  שבפני  יש  מימד  ערעורי,  אוסיף

איני  יושב  כערכאת  ערעור  על  ההחלטה ,  ברם.  25.5.03להשיג  על  ההחלטה  מיום  

. ואף  לא  נתבקשתי  להאריך  את  המועד  לשם  תקיפת  ההחלטה  האמורה,  האמורה

דין  לעניין -יצרה  ההחלטה  האמורה  מעשה  בית,  בתיק  זהבמצב  שנוצר  ,  מכל  מקום

היא  מחייבת ,  ומשלא  הותקפה  במועד  והפכה  חלוטה,  קיומה  של  עילה  לארכה)  אי(

סדרי  הדין ,  זוסמן(ומונעת  את  הארכת  המועד  המבוקשת  ,  את  הצדדים  להתדיינות

 ). 898 )1995ירושלים , לוין' ר ש"בעריכת ד, מהדורה שביעית( האזרחי
 ".הבקשה נדחית .אין מקום לארכה המבוקשת בהליך שבפני, רקע זהגם על 

דין  לבין -קיים  הבדל  בין  בקשות  להארכת  מועד  שמוגשות  בתוך  התקופה  להגשת  כתב  בי

 .בקשות להארכת מועד שמוגשות לאחר חלוף המועד

 : ריבלין'  א השופט'כב נקבע מפי 684/04190 א" בש-ב

במסגרתה  נדחתה  בקשת  המבקש ,  םשח'  הרשם  ע'  כבזהו  ערעור  על  החלטת  "

הרשם  בבקשה '  וכן  על  החלטתו  של  כב,  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור

                                                           
 .3161) 1(2004על -תק, ד שלמה שדלוב'עו' יורם יזדי נ 684/04א "בש  190
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 .לעיון חוזר באותה החלטה
לאחר  שקיבל .  המשפט  המחוזי-דין  כנגד  המערער  בבית-  ניתן  פסק17.6.2003ביום  

בקשות  אלה .  הדין  פתח  המערער  בהליכים  לביטולו  ולתיקון  פרוטוקול-את  פסק

 11.11.2003ביום  .  18.9.2003המשפט  המחוזי  בהחלטתו  מיום  -ידי  בית-נדחו  על

משפט  זה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור -הגיש  המערער  לבית

-הרשם  דחה  את  הבקשה  בקובעו  כי  על'  כב.  המשפט  המחוזי-דינו  של  בית-על  פסק

רער  להגיש  את היה  על  המע,  1984-ד"התשמ,  פי  הוראת  תקנות  סדר  הדין  האזרחי

  יום  מהיום 30המשפט  המחוזי  בתוך  -דינו  של  בית-בקשת  רשות  הערעור  על  פסק

' כב.  22.9.2003ביום  )  בהתחשב  בתקופת  הפגרה(,  קרי,  הדין-שבו  הומצא  לידיו  פסק

המשפט -הדין  בבית-הרשם  ציין  כי  ההליכים  בהם  נקט  המערער  לאחר  שניתן  פסק

הרשם  את  בקשתו '  דחה  כב,  לפיכך.  כההמחוזי  אינם  מהווים  טעם  מיוחד  למתן  אר

 .על החלטה זו הוגש הערעור שבפני. של המערער
שכן ,  הרשם  בדחותו  את  הבקשה  להארכת  מועד'  טוען  המערער  כי  טעה  כב,  בערעורו

ורק  לאחר  שנדחו ,  המשפט  קמא-המערער  לא  ויתר  על  טענותיו  ופנה  תחילה  לבית

הרשם  בקובעו  כי '  ר  כי  טעה  כבטוען  המערע,  בנוסף.  משפט  זה-בקשותיו  פנה  לבית

, לטענת  המערער.  הדין-  יום  ממתן  פסק30המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  הינו  

הדין  אלא  מהמועד  שבו  ניתנה -יש  להתחיל  את  מניין  הימים  לא  ממועד  מתן  פסק

טענתו  העיקרית  של  המערער .  המשפט  המחוזי-ההחלטה  האחרונה  בתיק  בבית

הרשם  בקשת  להארכת  מועד  שהוגשו '  ם  קיבל  כבהינה  כי  לאור  מקרים  אחרים  שבה

 .דחיית בקשתו הינה בגדר עשיית איפה ואיפה, מטעם פרקליטות המדינה
הרשם  בקבעו  כי  המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור '  צדק  כב.  דין  הערעור  להידחות

המשפט -הדין  בבית-בעניינו  של  המבקש  הינו  שלושים  ימים  ממועד  מתן  פסק

המשפט  המחוזי  אינן  מצדיקות -שהגיש  המערער  לביתהבקשות  ,  אכן.  המחוזי

באשר  לטענותיו  של  המערער  בדבר  הפליה  בטיפול  בבקשות .  הארכת  המועד  בעניינו

מבלי  לרדת  לפרטי  תיקים  שאינם .  עדיף  היה  אלמלא  טענות  נטענו,  להארכת  מועד

אציין  כי  קיים  הבדל  משפטי  חשוב  בין  הארכת  מועדים  שנקבעו ,  קשורים  לעניין  זה

  לתקנות 528תקנה  (המשפט  -ידי  בית-חיקוק  לבין  הארכת  מועדים  שנקבעו  עלב

קיים  הבדל  בין  בקשות  להארכת  מועד  שמוגשות  בתוך ,  בדומה).  סדר  הדין  האזרחי

דין  לבין  בקשות  להארכת  מועד  שמוגשות  לאחר  חלוף -התקופה  להגשת  כתב  בי

 " .אותמשלא נתבקשה תגובה אין צו להוצ. הערעור נדחה, כאמור .המועד
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 היות המבקש אזרח זר .ו

, במקרה  מתאים,  עשויים  להוות,  קשיים  הנובעים  מכך  שבעל  דין  אינו  יושב  בתחומי  המדינה

המדובר  בנסיבות  אשר  יכולות  להביא  לעיכוב  ממשי  ביכולת .    למתן  ארכה"טעם  מיוחד"

-לתיואינן  בבחינת  אירוע  מפתיע  או  ב,  אף  כי  נסיבות  אלה  ידועות  מראש.  לנקוט  בהליך

עדיין  מדובר  בנסיבות  אשר  השפעתן  על  היכולת  לנקוט  בהליך  אינה  תמיד  בשליטת ,  צפוי

 . בעל הדין

מתמקד  באפקט  שהיה ,  המשתנה  העיקרי  עליו  יש  לתת  את  הדעת  בבקשה  מסוג  זה,  בשל  כך

. לנסיבות  אלה  במקרה  הנתון  על  היכולת  לנקוט  בהליך  בתוך  מסגרת  הזמנים  הקבועה  בדין

לצורך  בהארכת ,  יתה  תרומתו  של  מקום  מושבו  של  בעל  הדין  מחוץ  למדינההשאלה  היא  מה  ה

על  רקע  מכלול  העובדות ,  יש  לבחון,  לשם  מתן  תשובה  לשאלה  זו.  המועד  הקבוע  בחיקוק

. האם  היה  במקום  מושבו  של  בעל  הדין  כדי  למנוע  את  הגשת  ההליך  במועד,  הצריכות  לעניין

 ".טעם מיוחד "כאלה כדי להוותתיגזר המסקנה האם יש בעובדות , בהתאם לכך

מנת  להתעדכן -על,  היותו  של  המבקש  אזרח  זר  אינה  גורעת  מחובתו  לעשות  את  הנדרש

 .  שהוא  נמנה  על  יוזמיוהליךבפרט  מדובר  ב.  בתוצאותיו  של  הליך  אשר  הוא  בעל  דין  בו

המרחק  הפיזי  בין  ישראל  לבין ,  לב  לתקשורת  הביניבשתית  המפותחת  הקיימת  כיום-בשים

 .לגבי ההליך הברית אינו מהווה מחסום משמעותי מפני קבלת מידע ארצות

 .או  להארכת  מועד  להגשת  ערעור/ו,  לצירוף  מערער  נדונה  בקשה  8343/01191א  "ע  -ב

 : המשפט כי-בצרפו את המבקש קבע בית

, עקב  תקלה.  28.5.02והתגובה  לה  הוגשה  ביום  ,  20.5.02הבקשה  הוגשה  ביום  "

ועם ,  לא  ניתנה  החלטה  בבקשה  עד  עתה,  וף  משיביםשמקורה  בבקשה  מקבילה  לציר

 . הצדדים הסליחה
  בתובענה  שהוגשה 8היה  המבקש  ,  רוזנבאום'  סרג,  כי  המבקש,  מן  הבקשה  עולה

הדין  שניתן -אשר  הערעור  שבכותרת  הוגש  על  פסק,  המשפט  המחוזי  בחיפה-לבית

וכח  האמור ונ,  26.6.02-  ו13.6.02פי  החלטותי  מן  הימים  -כי  על,  יצויין.  בסופה

והוא  עתה ,  צורף  המבקש  כמשיב  בערעור,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי424בתקנה  

 . בעל דין בהליך
, כן  נטען.  בארצות  הברית,  ומזה  זמן  רב,  כי  המבקש  מתגורר  דרך  קבע,  בבקשה  נטען

כי  רק  לאחרונה  שוחח  עם ,  נטען.  הדין-כי  המבקש  לא  ידע  ולא  הומצא  לו  פסק
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מהם  קיבל  את  פרטי ,  משפט  קמא-  התובעים  בתובענה  בביתדיירים  נוספים  שהיו  בין

כי  שהותו  בארצות  הברית  מנעה ,  נטען.  הדין  המייצג  אותם  בערעור  שבכותרת-עורך

, לחלופין.  ולכן  הוא  מבקש  להצטרף  בשלב  זה  לערעור,  ממנו  לטפל  כהלכה  בענייניו

 . מתבקש צירופו של המבקש כמשיב לערעור
הארכת  מועד  לצורך .    מועד  לצורך  הגשת  ערעורהמדובר  בבקשה  להארכת,  במהותה

  לתקנות  סדר  הדין 528תקנה  (הגשת  ערעור  טעונה  הוכחתו  של  טעם  מיוחד  

לצורך ,  קיומו  של  ההליך  שבכותרת  עשוי  להיות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה).  האזרחי

 356/89א  "בש,  לעניין  זה,  ראו(ידי  המבקש  -הגשת  ערעור  באותו  עניין  עצמו  על

ויש ,  אין  מדובר  בכלל  אוטומטי,  עם  זאת).  22)  4(ד  מג"  פ,אוצר  החיילבנק  '  בריק  נ

יש  לבחון  את ,  בגדר  זה.  את  כלל  הנסיבות  הצריכות  לעניין,  בכל  עניין  ועניין,  לבחון

למשל  על  דרך ,  את  הפגיעה  האפשרית  בבעלי  דין  אחרים;  מידת  שקידתו  של  המבקש

את ;  ההתדיינותשל  התמשכות  הדיון  בשל  הוספת  מערער  בשלב  מאוחר  של  

-התוספת  הגלומה  בערעור  הנוסף  ביחס  ליריעת  המחלוקת  המצויה  ממילא  בבית

 . ושאר גורמים העשויים להשפיע על מאזן האינטרסים שבין בעלי הדין; המשפט
היותו  של  המבקש  אזרח .  הבקשה  שבפני  מעוררת  קושי,  מצד  התנהגותו  של  המבקש

מנת  להתעדכן  בתוצאותיו  של  הליך -על,  זר  אינה  גורעת  מחובתו  לעשות  את  הנדרש

לב  לתקשורת -בשים.  ומה  גם  שהוא  בין  יוזמי  ההליך,  אשר  הוא  בעל  דין  בו

המרחק  הפיזי  בין  ישראל  לבין  ארצות  הברית ,  הביניבשתית  המפותחת  הקיימת  כיום

כי  המבקש  לא  עמד ,  נראה.  אינו  מהווה  מחסום  משמעותי  מפני  קבלת  מידע  כאמור

כיצד  ליצור  קשר  עם  המבקשים  האחרים ,  כנראה,  המבקש  יודעכי  ,  אציין.  בחובתו  זו

והראיה  לכך  היא  בעובדה  שעל  הערעור  שבכותרת ,  משפט  קמא-בתובענה  בבית

  חתם 20.2.02מתברר  כי  עוד  ביום  ,  זאת  ועוד.  נודע  לו  משיחה  עם  מבקשים  אלה

בקשתו  הוגשה  רק ,  והנה.  בתמיכה  לבקשתו  להצטרף  לערעור,  המבקש  על  תצהיר

 . ובלא שניתן לכך כל הסבר,  שלושה חודשים אחרי כןבחלוף
. כי  המבקש  לא  פעל  בשקידה  המצופה  ממי  שמבקש  ארכה  לשם  הגשת  ערעור,  יוצא

. אין  בהיעתרות  לבקשה  כדי  להביא  לפגיעה  כלשהי  במי  מן  המשיבים,  עם  זאת

בעקבות ,  וצו  מתוקן  לסיכומים  בכתב,  בערעור  זה  טרם  הוגשו  סיכומים,  ראשית

אין  בבקשה  גם  כדי  להוסיף  להיקפו  או  למורכבותו  של .  טרם  יצא,  שיביםהוספת  מ

, שנית.  כי  אין  בהעתרות  למבוקש  כדי  להאריך  את  משך  הדיון,  יוצא.  הערעור

כי  רכשו  ציפיה  מוגנת  כי  לא  יוטרדו  עוד ,  המשיבים  אינם  יכולים  להישמע  בטענה

המשיב  הפך .  משפט  קמא  הועמד  למבחן-דינו  של  בית-פסק.  בערעור  מטעם  המבקש

כל  תוצאה  בערעור  זה  תהיה ,  ובין  בהיותו  מערער,  בין  בהיותו  משיב.  לבעל  דין  בהליך
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אם .  ותחייב  את  המשיבים  גם  ביחס  למבקש,  דין  בין  כל  הצדדים  להליך-מעשה  בית

ובין ,  ייהנה  המבקש  מכך  בין  אם  יהיה  משיב,  משפט  קמא-דינו  של  בית-יבוטל  פסק

, אם  ברצונו  בכך,    בהיותו  משיב  רשאי  המבקשגם,  זאת  ועוד.  אם  יהיה  מערער

. ולהוסיף  להן,  משפט  קמא-דינו  של  בית-להצטרף  לטענות  המערער  כנגד  פסק

אין  בצירופו  של  המבקש  כמערער  דווקא  כדי  לפגוע  או ,  כי  מכל  הבחינות  הללו,  יוצא

, לעומת  זאת.  או  כדי  לפגוע  בזכות  דיונית  של  מי  מהם,  להכביד  על  מי  מן  המשיבים

מבחינת ,  ופו  של  המבקש  כמערער  יש  כדי  להעמיד  אותו  בצד  המתרס  הראויבציר

נראה ,  ונוכח  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  במצב  זה.  עמדתו  לגופו  של  הסכסוך

 . לי כי ניתן להעתר לבקשה
הצו .  אני  מורה  על  צירופו  של  המבקש  כמערער  נוסף  בהליך  שבכותרת,  לפיכך

הבקשה  שבפני  הוגשה ,  עם  זאת.  בון  עובדה  זוהמתוקן  לסיכומים  בכתב  יביא  בחש

,   בבקשה  זו10ישא  המבקש  בהוצאות  המשיב  ,  במצב  זה.  מוסבר-ובלתי,  באיחור  רב

והוא  ישא  הפרשי  הצמדה  וריבית  מיום ,  מ  כחוק"  לסכום  זה  יצורף  מע.1,500בסך  

 " .החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל

אף  היותה  של  המבקשת  חבר -ועל,  םאף  שמדובר  באיחור  בן  יו-  על2295/02192  א"  בש-ב

 : קבע כי שחם'  ע הרשם'כב. נדחתה בקשה להארכת מועד, זרה

-ההחלטה  נשוא  הבקשה  ניתנה  בבית.  14.3.02-ה',  הבקשה  הוגשה  ביום  ה.  1"

 . 11.2.02והומצאה לידי המבקשת ביום , 5.2.02משפט קמא ביום 
  בהעדר  תצהיר  כנדרש ,הסף-  טוענים  כי  דין  הבקשה  להידחות  על1-4המשיבים  .  2

-ידי  עורך-לבקשה  צורף  תצהיר  שנערך  על.  דין  הטענה  להידחות.  לתמיכה  בבקשה

אף  שהתצהיר  היה  ערוך  על  דרך  ההפניה  לאמור .  כוח  המבקשת-בא,  דין  עיני

 166/90א  "ראו  ע(בעובדה  זו  כשלעצמה  אין  כדי  לפסול  אותו  ,  בבקשת  הארכה

אף  מקור  המידע  של ).  344)  5(ד  מו"פ,  מ"ב  מפעלי  תיירות  אילת  בע"א'  אזולאי  נ

הואיל  והוא ,  דין  עיני  בדבר  העובדות  נשוא  התצהיר  עולה  מנסיבות  העניין-עורך

, מן  הסוג  שבפני,  כי  לעניין  זה  לא  נוהגים  בהליכי  ביניים,  אוסיף.  כוח  המבקשת-בא

לתקנות  סדר ,  סיפא,  521וראו  תקנה  (במידת  ההקפדה  הנהוגה  בהליכים  עיקריים  

 . אני סבור כי יש לדחות את טענת הסף האמורה, במצב זה). רחיהדין האז
בקשת  הארכה  שבפני  הוגשה  באיחור  של  יום  אחד  ביחס  למועד ,  לגופם  של  דברים.  3

על ,  מנת  להביא  לקבלת  הבקשה-על.  האחרון  להגשת  בקשת  הרשות  לערער

 528ראו  תקנה  (המבקשת  להצביע  על  קיומם  של  טעמים  מיוחדים  למתן  ארכה  
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 ? האם עמדה המבקשת בנטל זה). 1984-ד"התשמ, ות סדר הדין האזרחילתקנ
אשר ,  שהמבקשת  היא  חברה  זרה,  הטעם  המיוחד  לו  טוענת  המבקשת  נעוץ  בכך.  4

נטען  כי ,  במצב  זה.  ואשר  אין  לה  סניפים  בישראל,  מקום  מושבה  הוא  בארצות  הברית

ן  שהמועד באופ,  תהליך  קבלת  ההחלטה  בדבר  הגשת  בקשת  הרשות  לערער  התמשך

 . להגשת בקשת הרשות לערער חלף בטרם בקשה כזו הוכנה
קשיים  הנובעים  מכך  שבעל  דין  אינו  יושב  בתחומי ,  מן  הבחינה  העקרונית)  א.  (5

המדובר  בנסיבות .  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  במקרה  מתאים,  עשויים  להוות,  המדינה

סיבות  אלה  ידועות אף  כי  נ.  אשר  יכולות  להביא  לעיכוב  ממשי  ביכולת  לנקוט  בהליך

עדיין  מדובר  בנסיבות  אשר ,  צפוי-ואינן  בבחינת  אירוע  מפתיע  או  בלתי,  מראש

 . תמיד בשליטת בעל הדין, אינה, השפעתן על היכולת לנקוט בהליך
מתמקד ,  המשתנה  העיקרי  עליו  יש  לתת  את  הדעת  בבקשה  מסוג  זה,  בשל  כך

וט  בהליך  בתוך  מסגרת באפקט  שהיה  לנסיבות  אלה  במקרה  הנתון  על  היכולת  לנק

השאלה  היא  מה  היתה  תרומתו  של  מקום  מושבו  של  בעל .  הזמנים  הקבועה  בדין

לשם  מתן  תשובה .  לצורך  בהארכת  המועד  הקבוע  בחיקוק,  הדין  מחוץ  למדינה

האם  היה  במקום ,  על  רקע  מכלול  העובדות  הצריכות  לעניין,  יש  לבחון,  לשאלה  זו

תיגזר ,  בהתאם  לכך.  ת  ההליך  במועדמושבו  של  בעל  הדין  כדי  למנוע  את  הגש

 . המסקנה האם יש בעובדות כאלה כדי להוות טעם מיוחד למתן ארכה
עשויה  להיות  חשיבות  לשאלת  מועד  הגשתה  של  בקשת ,  כי  בהקשר  זה,  אוסיף)  ב(

ניתן  משקל  רב  לציפיותיו  של  בעל ,  בבקשה  להארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק.  הארכה

ולפעול  בשקידה  ראויה ,  טל  לכבד  ציפיות  אלהעל  מבקש  הארכה  מו.  הדין  שכנגד

הנעוצות  במקום  מושבו ,  יותבקיומן  של  נסיבות  אובייקטי,  כאמור.  הנגזרת  מחובה  זו

אף  העיכוב  שהן  עלולות  לגרום  אינו .  צפוי-אינו  נתון  מפתיע  או  בלתי,  של  בעל  הדין

, ל  דיןיש  לדרוש  מבע,  לפיכך.  מוכנים-כוחו  בלתי-נוטה  לתפוס  את  בעל  הדין  או  באי

כי  יפעל  מבעוד  מועד  לשם  קבלת ,  המבקש  לעגן  בנסיבות  כאלה  בקשה  לארכה

, ובכך  יעמיד  את  בעל  הדין  שכנגד  על  מצב  הדברים  הנוגע  להמשך  ההליכים,  הארכה

 . וימנע גיבושן של ציפיות לכך שבעל הדין שכנגד לא יוטרד עוד בהליכי ערעור
שה  מצביעה  על  צורך  בתרגום הבק?  כיצד  עומדת  הבקשה  שבפני  בדרישות  אלה)  ג(

מנת  להביא  את  תוכנו  של -על,  משפט  קמא  לשפה  האנגלית-דינו  של  בית-פסק

עניין  זה  נגזר  ללא  ספק  מהיותה  של  המבקשת  תושבת .  הדין  בפני  המבקשת-פסק

ניתן  להעריך  אין  מדובר  בעניין ,  עם  זאת.  ויש  להביאו  בחשבון  בבקשה  שבפני,  חוץ

וכל  אורכו ,  דין  ארוך  במיוחד-ם  שאין  מדובר  בפסקומה  ג,  הצורך  יותר  מכמה  ימים

 . הכוללים את כותרתו, שה עמודיםימסתכם בש
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הנובע  מכך ,  כל  שאר  הסיבות  הנטענות  לאיחור  אינן  מגלות  במקרה  זה  כל  דבר  ייחודי

התייעצות  של  מנהלי .  שמקום  מושבה  של  המבקשת  נמצא  מחוץ  לתחומי  המדינה

  אינה  דבר  המיוחד  לתאגידים  היושבים  מחוץ חברה  עם  יועציה  המשפטיים  הפנימיים

עשויים  לקיים  התייעצות ,  השוקלים  את  צעדיהם,  אף  תאגידים  ישראליים.  למדינה

קבלת  החלטה  אצל  הנהלתו  של  תאגיד  בדבר  נקיטתו  של  הליך  אף  היא  אינה .  כזו

 . ביחס לתאגיד היושב בתוככי המדינה, דבר המייחד תאגיד חוץ
הנעוץ  במקום ,  פני  מצביעה  על  כל  מאפיין  משמעותיאין  הבקשה  שב,  מבחינה  זו

 . ואשר עשוי לעלות כדי טעם מיוחד למתן ארכה, מושבה של המבקשת
הבקשה  שבפני  הוגשה  באיחור  ביחס  למועד ,  בניגוד  לטענת  המבקשת.  זאת  ועוד

אף  איחור  של  יום  אחד ,  עם  זאת.  של  יום  אחד,  המדובר  באיחור  קל.  הקבוע  בחיקוק

א "  בעניין  בש3086/95א  "בש(מחייב  טעמים  מיוחדים  לשם  הארכתו  ה,  הינו  איחור

) 5(ד  מט"פ,  מ"בויום  מהנדסים  בע'  מ  נ"אנגל  חברה  לקבלנות  כללית  בע  3086/95

, כוח  המבקשת  במניין  הימים  אינה  מהווה  טעם  מיוחד-טעותו  של  בא,  ברגיל).  89

) 5(ד  מט"פ,  צחקיי'  מ  נ"חברה  לבניין  מריו  לזניק  בע  795/96א  "ראו  בש(לעניין  זה  

ונשלח  לצדדים ,  משפט  קמא  ניתן  בהעדר  הצדדים-דינו  של  בית-פסק,  אכן).  291

, אין  כל  טענה  כי  המשיבה  גיבשה  בפועל  ציפיה  קונקרטית,  בנסיבות  אלה.  בדואר

לכך  שבקשת  רשות  לערער ,  הדין  בידי  המבקשת-המיוסדת  על  מועד  קבלתו  של  פסק

) 2(ד  נה"פ,  ויסמן'  מדינת  ישראל  נ  7910/00א  "וראו  ע(  דווקא  13.3.02תוגש  עד  ליום  

האיחור  בהגשת  הבקשה  מצטרף  להעדרם  של  טעמים  ממשיים  למתן ,  עם  זאת).  397

אני  דוחה  את ,  סופם  של  דברים  .ופועל  כנגד  היעתרות  לבקשה  שבפני,  ארכה

 " .הבקשה

 מידתיות .ז
לפיה  בעל  דין ,  טמידתית  באופן  בול-תוביל  לתוצאה  בלתיכאשר  דחיית  בקשה  למתן  אורכה  

יאבד  את  זכותו ,  שאיחר  איחור  קל  בהגשת  ערעור  לאחר  שניתנה  החלטה  המתירה  לו  לערער

אולם  ברור  כי  נסיבות  המיוחדות .  המשפט  ינטה  להיעתר  לבקשה  כזו-בית,  החוקתית  לערער

יש .  המשפט  אם  להיעתר  לבקשה  כזו-דעתו  של  בית-של  כל  מקרה  הן  שתשלכנה  על  שיקול

  .דעת כזה מכוח סמכותו הטבועה-המשפט להפעיל שיקול-ות ביתלהדגיש כי בסמכ

  :כי שחם'  ע הרשם'כב נקבע אם כן מפי 3253/02193א "ע -ב

א "  רע-משפט  זה  ב-שהוגשה  לבית,  שורשיו  של  ההליך  בבקשת  רשות  לערער.  1"

                                                           
 .405) 3(ד נז"פ, ד חניתה מייטלס"עו' שירותי בריאות כללית נ 3253/02א "ע  193
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 30המועד  להגשת  ערעור  הוא  תוך  .    ניתנה  רשות  לערער27.2.02ביום  .  2225/01

, בפועל).    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי398תקנה  (ו  ניתנה  הרשות  ימים  מן  היום  ב

, בבקשה.  הוגשה  בקשת  המחיקה  שבפני,  על  רקע  זה.  18.4.02הוגש  הערעור  ביום  

מציינת  המבקשת  כי  ציפתה  בקוצר  רוח  לראות  האם  יוגש  הערעור  לפי  הרשות 

ת האם  הגיעה  לידיו  הודע,  מדי  מספר  ימים,  כוחה-ולכן  בדקה  אצל  בא,  שקיבלה

, 7.4.02כי  לאחר  שחלף  יום  ,  בבקשה  נטען.  לא  נמסר  מתי  נעשו  בירורים  אלה.  ערעור

-ולא  התקבלה  אצל  בא,  אשר  לטענת  המשיבה  הוא  היום  האחרון  להגשת  הערעור

ואמונה  זו ,  האמינה  המשיבה  כי  לא  יוגש  כל  ערעור,  כוח  המשיבה  כל  הודעת  ערעור

יים  בנסיבות  העניין  טעם לא  מתק,  לטענת  המשיבה.  התחזקה  עם  כל  יום  שחלף

 . ובשל כך אין מקום להארכתו של מועד זה, מיוחד להארכת המועד להגשת הערעור
במהלך  הדיון  בבקשת  הרשות  לערער  לא  נמסרה  לצדדים ,  לטענת  המערערת.  2

. כי  המשיבה  אינה  חולקת  על  תיאור  זה,  אעיר.  החלטה  רשמית  על  מתן  רשות  לערער

וכשראתה  כי  זו ,  המשפט-תינה  להחלטה  מאת  ביתטוענת  המערערת  כי  המ,  בשל  כך

ואז  התברר  לה  כי  ההחלטה ,  ערכה  בדיקה  באמצעות  האינטרנט,  מבוששת  לבוא

ההחלטה ,  לטענת  המערערת.  הגישה  תוך  זמן  קצר  את  הערעור,  במצב  זה.  ניתנה

כבר  כאן  המקום  להעמיד  את  המערערת .    לא  הומצאה  לידיה  מעולם27.2.02מיום  

-פי  אישור  מסירה  המצוי  בתיק  בית-על,  27.2.02ה  מיום  ההחלט.  על  טעותה

היום ,  פי  מועד  זה-על.  10.3.02כוח  המערערת  ביום  -הומצאה  לידי  בא,  המשפט

ומכך ,  )תוך  התחשבות  בפגרה  (15.4.02האחרון  להגשת  הערעור  שבכותרת  היה  ביום  

 . עולה כי הערעור הוגש באיחור
 398תקנה  (קבוע  בחיקוק  ,  ות  לערערבעקבות  מתן  רש,  המועד  להגשת  ערעור)  א.  (3

טעונה  הארכתו  של  מועד  זה ,  לפיכך).  1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

ביישום  דרישה  זו  לטעם  מיוחד  יש  לתת  את ).    סיפא  לתקנות528תקנה  (טעם  מיוחד  

לאחר  שהצדדים ,  ענייננו  בהגשת  ערעור.  הדעת  להקשר  הדיוני  המסויים  בו  מדובר

ט  זה  סיבוב  ראשון  של  התדיינות  בשאלת  עצם  מתן  הרשות משפ-קיימו  בבית

הסתיימה  ההתדיינות  בהחלטה  שיפוטית  לפיה  ניתנה  רשות ,  בהגדרה.  לערער

בו  המשיב  בבקשת  הרשות  לערער  מודע  היטב  לכוונת ,  זהו  מצב  טיפוסי.  לערער

הוא  מודע  לכך  שמתן  הרשות .  הדין  של  הערכאה  הראשונה-המבקש  להשיג  על  פסק

לצורך  קבלת  רשות ,  רה  המסויים  באה  בסיומם  של  הליכים  שיזם  המבקשלערער  במק

 . שתינתן לו רשות לערער, הוא מודע למאמציו של המבקש להביא לכך. לערער כזו
, המשיב  אף  מודע  לכך  שקיימת  קביעה  חלוטה  בה  ניתנה  רשות  לערער,  זאת  ועוד

 . באופן שההליך עומד להתברר כערעור ממש
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כלל  ציפיה  אמיתית  לכך  שהליכי  ערעור  לא  יוגשו -אין  בדרךלמשיב  ,  במצב  זה)  ב(

סביר  לומר  שמיד  בחלוף -כי  יהא  זה  בלתי,  נראה  לי  גם.  בעקבות  מתן  הרשות  לערער

כי  המבקש  ויתר ,  כמסקנה  סבירה,  המשיב  רשאי  להסיק,    הימים  להגשת  ערעור30

טיבם  של .  רוכי  אין  הוא  צפוי  עוד  להליכי  ערעו,  על  הזכות  שניתנה  לו  להגיש  ערעור

שיידרש  חוסר  מעש  ניכר  ומשמעותי  של ,  הליכי  בקשת  רשות  לערער  הוא  כזה

מנת -על,  להגיש  ערעור,  במסגרת  אותם  הליכים,  המערער  במיצוי  הזכות  שניתנה  לו

 . שניתן יהא להסיק באופן סביר כי המבקש ויתר על זכותו לערער
איחור  בהגשת  ערעור  על נראה  לי  כי  לעניין  זה  קיים  שוני  משמעותי  בין  ,  אכן)  ג(

 . לבין איחור בהגשת ערעור בעקבות מתן רשות, דין של ערכאה דיונית-פסק
-ועל,  עצם  כוונתו  של  בעל  הדין  לערער  אינה  תמיד  ידועה  למשיב,  במקרה  הראשון

 . כן הוא עשוי לפתח ציפיות ראויות להגנה כי לא יוטרד עוד בעניין הנדון
, משפט  זה-וגש  בעקבות  מתן  רשות  בביתכאשר  מדובר  בערעור  המ,  לעומת  זאת

 . בו ניתן ביטוי ברור לכוונת המבקש לערער, קיים הליך בפני הערכאה הערעורית
אין  הדבר  מעיד ,  כי  כאשר  נתונה  לבעל  דין  זכות  ערעור  כללית  בדין,  לכך  יש  להוסיף

בעל  הדין ,  בהעדר  ביטוי  מוחשי  לכוונה  לערער,  כן-ועל,  בהכרח  על  כוונותיו  לערער

. כי  לא  יוגש  ערעור,  המבוססת  על  חלוף  מועד  הערעור,  כנגד  זכאי  לפתח  ציפיהש

, במקרה  כגון  זה  שבפני  הזכות  לערער  היא  זכות  אישית  קונקרטית,  לעומת  זאת

 . שניתנה על יסוד בחינתן של טענות הנוגעות למקרה המסויים
רבה יש  להצביע  על  עובדות  שמשקלן  רב  בה,  מנת  להסיק  ויתור  על  זכות  כזו-על

 . מעצם חלוף ימים אחדים מן המועד האחרון להגשת ערעור
קיימת  הכרעה  שיפוטית  כי  קיימת  שאלה ,  במצב  האמור  בו  ניתנה  רשות,  זאת  ועוד

בלא  הכרעה  בדבר  תוצאתו  של  ערעור ,  כמובן(הראויה  לבירור  במסגרת  של  ערעור  

  לכך  שלא כי  כל  אלה  מחלישים  במידה  רבה  את  הציפיה  של  המשיב,  אני  סבור).  כזה

 . גם אם המבקש מאחר בהגשת ערעורו, יוגש ערעור בעניינו
, בכל  הנוגע  לבקשה  למתן  ארכה.  כל  אלה  מקרינים  במישרין  על  הבקשה  שבפני)  ד(

פרנקו   9073/01א  "ראו  רע.  (נושא  ציפיתו  של  בעל  הדין  שכנגד  עומד  במרכז  הדיון

אני ).  32ם  עליון  סא  דיני,  הרשות  המוסמכת  לפי  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים'  סידי  נ

כי  איחורה  של  המערערת  בשלושה  ימים  ביחס  למועד  שבו  היה  עליה  להגיש ,  סבור

בוודאי  לא ,  את  הערעור  לא  פגע  בציפיות  לגיטימיות  של  המשיבה  פגיעה  ממשית

. ודחיית  בקשת  המערערת  לארכה,  פגיעה  כזו  המצדיקה  מחיקת  הערעור  מן  הרישום

וביררה  אחת  לכמה ,  קוצר  רוח  להגשת  הערעורהמשיבה  טוענת  כי  המתינה  ב,  אמנם

אין  היא  טוענת  בבירור ,  דא  עקא.  אם  לאו,  כוחה  האם  הוגש  ערעור-ימים  אצל  בא
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ובמיוחד  אינה  טוענת  דבר  לעניין  זה  לגבי  התקופה ,  מתי  נעשו  הבירורים  האמורים

כי  לכאורה  אין  טענה  זו  עולה ,  בהקשר  זה,  יש  להעיר.  של  האיחור  בהגשת  הערעור

הסף  שבפני  הוגשה  בחלוף  כשלושה -  אחד  עם  העובדה  שבקשת  הדחיה  עלבקנה

ויותר  מחודש  לאחר  שחלף  המועד (שבועות  לאחר  המועד  האחרון  להגשת  הערעור  

, אם  בעל  דין  שכה  חרד  למועד  הגשת  הערעור,  ספק  בעיני).  האמור  לשיטת  המשיבה

חר  הגשת ממתין  תקופה  כה  ממושכת  לא,  ועוקב  אחרי  עניין  זה  באדיקות  כה  רבה

 . הסף-מנת לבקש את סילוקו על-ההליך באיחור על
,   מליון2.5-כ(ועל  רקע  שווי  ההליך  ,  כי  על  רקע  השיקולים  שהועלו  לעיל,  וסיף  עודא

אני  מטיל  ספק  האם  אמנם  חשבה  המשיבה  ברצינות  כי ,  )פי  טענת  המבקשת-על

 . משפט קמא-דינו של בית-המבקשת אינה מתכוונת לערער על פסק
כי  מסקנותי  האמורות  אינן  משתנות  על  רקע  העדרו  של ,  למען  הסר  ספק,  יףאוס)  ה(

אין  חולק  בפני  כי  ההחלטה  על  מתן  הרשות  לערער  לא ,  אכן.  הסבר  ממשי  לאיחור

, מתברר  כי  ההחלטה  הומצאה  למערערת,  עם  זאת.  ניתנה  באופן  רשמי  ביום  הדיון

לאיחור  זה .  ד  ההמצאהביחס  למוע,  וכי  ישנו  איחור  בהגשת  הערעור,  בניגוד  לטענתה

המדובר  באיחור  קל ,  עם  זאת.  וגם  עתה  לא  ברור  לי  מה  הגורם  לו,  לא  ניתן  כל  הסבר

איחור  זה  לא  נטה  לפגוע  בציפיות  ראויות  להגנה  של .  של  שלושה  ימים,  יחסית

איני  סבור ,  עליהן  עמדתי,  בנסיבותיו  של  תיק  זה.  כמוסבר  בהרחבה  לעיל,  המשיבה

ראוי ,  עם  זאת.  ד  למכשול  למערערת  בעצם  הגשת  הערעורכי  עובדה  זו  צריכה  לעמו

הוא  כי  לעובדה  זו  יינתן  משקל  הולם  בעת  קביעת  החיוב  בהוצאות  בגין  הבקשה 

 . שבפני
, מידתית  באופן  בולט-כי  דחיית  הבקשה  תוביל  לתוצאה  בלתי,  מסקנתי  היא)  ו(

  לו לפיה  בעל  דין  שאיחר  איחור  קל  בהגשת  ערעור  לאחר  שניתנה  החלטה  המתירה

, לכך  איני  רואה  הצדקה  בנסיבות  העניין.  יאבד  את  זכותו  החוקתית  לערער,  לערער

המהווה  המשך  ישיר  להליך  של  בקשת  רשות  לערער ,  כאשר  מדובר  בהליך  של  ערעור

 . באותה ערכאה עצמה
אני  נעתר  לבקשת ,  בנסיבות  אלה.  דין  הבקשה  למחיקת  הערעור  להידחות,  לכן

ומאפשר  למשיבה  להגיש ,  שת  הערעור  שכנגדהמשיבה  להאריך  את  המועד  להג

א "ראו  בש(  ימים  מקבלת  החלטה  זו  15תוך  ,  אם  ברצונה  בכך,  ערעור  שכנגד

שמחדל  של ,  נוכח  העובדה).  807)  1(2002על  -  תק-ראו  גם  ב  (דגן'  שגב  נ  9610/01

לב  לכך  שלא  ניתן  הסבר  ממשי  למחדל -ובשים,  המערערת  הוא  שגרם  להליך  שבפני

לסכום  זה  יצורף .  ח"  ש2,500את  המערערת  בהוצאות  הליך  זה  בסך  אני  מחייב  ,  זה

והוא  ישא  הפרשי  ריבית  והצמדה  מיום  החלטה  זו  ועד  ליום  התשלום ,  מ  כדין"מע
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 ".בפועל

 מידת שקידתו של המבקש בנקיטת ההליך הראוי .ח
  ולו  הסבר –החוזרים  על  עצמם  בלא  הסבר  המניח  את  הדעת  ,  כשלים  דיוניים  אלה"

-ביעים  לא  אחרת  אלא  על  זלזול  מתמשך  ועקבי  של  המבקש  בהליכי  בית  מצ–דחוק  

 ...המשפט
אין  מדובר  כאן  במעשי  רשלנות  או  היסח  הדעת  אלא  בהתעלמות  מדעת  הגובלת 

החומרה  שבהיבט  דיוני  זה  בנסיבות  העניין  חייבת  להישקל  במלוא .  בזלזול  בהליכים

יש  לבחון  את ,    כלומר.כובד  משקלה  לצד  בירור  גרסת  ההגנה  שמעלה  המבקש

שקידה .  תוך  מנתן  הסבר  מניח  את  הדעת  למחדלו  בהגשת  ההליך,  התנהגות  המבקש

ראויה  ומהירה  על  תיקונו  של  המחדל  ממילא  תשפר  את  סיכוייו  כי  בקשתו  למתן 

  194."אורכה תיעתר

 מאזן נוחות וציפיית המשיב .ט
. רסים  המנוגדיםבוחן  מהם  האינט,  בבחנו  אם  קיים  טעם  מיוחד  להארכת  מועד,  המשפט-בית

 : 3857/96195א " ע- בלוין'  ש,המישנה לנשיאכך פסק 

להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לאו  דווקא  משום "  טעם  מיוחד"נדרש  ,  למשל,  כך"

טעם "אלא  משום  שה,  את  כל  מי  שמפר  את  כלליהם"  להעניש"שסדרי  הדין  מכוונים  

משכת  ההליכים מפני  ה"  חסינות"משמש  נקודת  איזון  ראויה  בין  אינטרס  ה"  המיוחד

לאחר  עבור  המועד  החוקי  להגשת  הערעור  העומד  לזכות  המשיב  כאשר  מועד 

היכול  להראות  שיש  בידו ,  לבין  האינטרסים  של  מבקש  ההארכה,  הערעור  כבר  חלף

 ".שעניינו יתברר, הדין-עילת השגה טובה על פסק

 : 9073/01196א " רע- בהשופט ריבלין' כבידי -הגישה הנוהגת סוכמה על

ונה  חל  ריכוך  של  ההלכה  הנוקשה  שנהגה  עד  כה  בסוגיית  הארכת  המועד לאחר"

כי  אין  לשלול  בכל  מקרה  בקשה  למתן  ארכה  בשל  טעות ,  כך  נפסק.  מחמת  טעות

ניתן  יהיה ,  וכי  מקום  שעוצמת  הפגיעה  בציפיות  בעל  הדין  האחר  היא  פחותה,  שבדין

ום  בו  נתן  בעל מק,  למשל,  כך  יהיה.  להכיר  בטעות  זו  כטעם  מיוחד  להארכת  מועד

. הדין  הודעה  לבעל  הדין  האחר  ביחס  לכוונתו  להגיש  ערעור  או  עתירה  לדיון  נוסף

                                                           
 .3037) 1 (99מח - תק,אגיוף' כהן נ 3397/98) ם-י(ע "בר  194
 .706) 2(ד נב"פ, מ"תעשיות רוגוזין בע' יוסף שגיא נ 3857/96א " ע-ב  195
 .746) 1(2002 על-תק, הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים' פרנקו סידי נ 9073/01א " רע-ב  196
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כל  מקרה ..    .חשיבות  האינטרס  של  בעל  הדין  הטועה  תכתיב  את  התוצאה,  לעיתים

 ." ונסיבותיו

 . הרואה בזכות הערעור זכות יסוד, על התפיסה, בין השאר, גישה זו מבוססת

פעם ,  משפט-ת  יסוד  באופן  שלכל  אדם  הזכות  להישמע  בביתזכות  הערעור  היא  זכו"

אין  בכך  כדי  לפטור  אדם  מלעמוד  במועדים .  בערכאה  ראשונה  ופעם  בערכאת  ערעור

יש  לבחון  אם  אכן  מצדיקה ,  כאשר  אין  הוא  עושה  כן,  אולם.  הקבועים  בחוק

  197".מניעת זכות הערעור ממנו, התנהגותו

האם  הארכה  עלולה  לפגוע ,  וחד  למתן  ארכה  היאשאלה  עיקרית  בבחינת  קיומו  של  טעם  מי

דהיינו  עמידה  בעיקרון  הוודאות ,  בציפיותיו  של  בעל  הדין  שכנגד  לכך  שלא  יוטרד  עוד

אל  מול  השאלה  האם  לבעל  הדין  היתה  יכולת  אובייקטיבית  להגיש  את ,  הניתנת  לבעלי  הדין

 . ותו יש להציגפי הטעם המיוחד א-היכולת האובייקטיבית נמדדת על .ההתנגדות במועד

וקיומו  של ,    גילוי  דעת  מבעוד  מועד  על  כוונה  לערער–שילובם  של  שני  הטעמים  הנזכרים  

כוח  המבקשות -לב  של  באי-  בהצטרף  לטעות  בתום–המשפט  -ערעור  תלוי  ועומד  בפני  בית

,   ככל  שמדובר  בתקופה  ארוכה  יותר198.יוצרים  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  אשר  גרמה  לאיחור

  חלוף  הזמן  מגביר  את  משקלו  של .איחור  ממושך  מחייב  נימוק  הולם.  ד  יותרנדרש  טעם  מיוח

גם  את  אינטרס  הציבור  בדבר -אינטרס  ההסתמכות  של  המשיב  על  כך  שלא  יוגש  ערעור  כמו

אין  די  בתיעוד  בבקשה  שבפני  בדבר  מצבו  הנפשי ,  שנית.  סיום  הבירור  של  טענות  וסכסוכים

ולו  במעט  על  הסיבה  בעטיה  לא  נקט  בהליך והכלכלי  הקשה  של  המבקש  כדי  לשפוך  אור  

היעדר  הסבר  זה  מקרין  ממילא  על  היכולת  להיעתר .  הנדרש  במשך  שבע  שנים  תמימות

 199.לבקשה

, המשפט  עשוי  לקבל  טענה  בדבר  העדר  פגיעה  באינטרס  המשיב  לסופיות  ההליכים-בית

"   האמיתיהמועד"כאשר  הודעה  על  כוונה  לערער  ניתנה  בתוך  תקופת  המועדים  ולפני  שחלף  

  200.להגשת הערעור

                                                           
 . 191) 2(2002על -תק, שטרן' פרץ נ 1441/02א " רע- בכהן-השופטת שטרסברג' כבדברי   197
 .4603, 4601) 4(2004של -תק, 'דביר רחל ואח' מיתי גבריאל נא 50052/04) יפו-א"ת(א "ת  198
 .4603, 4601) 4(2004של -תק, 'דביר רחל ואח' אמיתי גבריאל נ 50052/04) יפו-א"ת(א "ת  199
עזבון   2108/99א  "בש;  2002)2(490על  -תק,  בית  אלעזרי  מושב'  קו  מוצרי  דלק  נ  10227/01א  "ע:  ראה  200

 .179) 3(95 על-תק, טסה' ווהבה נ 3553/95א "בש; 2000)1(486על -תק, אוריאלי' המנוח סמואל נ
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 מועד שנקבע : 'שער ג
 המשפט-ידי בית-על

  המשפט-ידי בית-מועד שנקבע על: 'שער ג   

 





כללי: 'פרק א    
 

 
337   הארכת מועדים

  

 כללי: 'פרק א
  כללי: 'פרק א   

  כדי "טעם  מיוחד"חובה  להראות  המשפט  אין  -ידי  בית-כאשר  מדובר  במועד  שנקבע  על

 1.המשפט  את  המועד  כדבר  שבשגרה-לא  יאריך  ביתגם  כאן  ,  אולם.  לזכות  בהארכת  המועד

כי  יש  להביא ,  בהקשר  זה  נקבע  .חייב  ליתן  הסבר  המתקבל  על  הדעת  לאיחור,  המבקש  ארכה

, של  המשיב,  של  המבקש,    היינו–בחשבון  את  האינטרסים  של  כל  הצדדים  הנוגעים  בדבר  

  2.ושל הציבור בכללותו

  החלטת  הרשמת  לדחות משפט  של  ערעור  את  הערעור  על-  קיבל  בית3780/983  א"  בש-ב

 :  כילוין'  השופט ש'כבהפקדת הערבון וקבע מפי -ערעור מחמת אי

ידינו -המשפט  להתייחס  למחדל  דיוני  סוכמה  על-הדרך  שבה  שומה  על  בית.  3"

 ,706)  2(ד  נב"פ,  מ"תעשיות  רוגוזין  בע'  שגיא  נ  3857/96א  "  ע-ב,  משפט  זה-בבית

 : כדלקמן
עשויה  להיות  פועל ,  י  שסוטה  מהוראותיהםההתייחסות  של  סדרי  הדין  למ  ...'

בכך .  המשפט  להפעילו  במקרים  רבים-יוצא  מאיזון  של  אינטרסים  שעל  בית

אכן  בצד  הוראות  טכניות  שונות  כולל .  אין  סדרי  הדין  שונים  מהדין  המהותי

אפשר  להכריע  בשאלה  פלונית -ואי,  הדין  הוראות  דיוניות  המגשימות  מדיניות

, אכן.  לא  נתלבן  הרעיון  העומד  מאחורי  ההוראההעומדת  על  הפרק  כל  עוד  

המשפט  להורות  על  מחיקת  כתב  טענות  שלא -רשאי  בית)  א(91לפי  תקנה  

, למשל,  כך.  דעתו-אך  העניין  מסור  לשיקול,  קויימו  לגבי  הוראות  התקנות

להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לאו  דווקא  משום  שסדרי "  טעם  מיוחד"נדרש  

טעם "אלא  משום  שה,    שמפר  את  כלליהםאת  מי"  להעניש"הדין  מכוונים  

מפני  המשכת "  חסינות"משמש  נקודת  איזון  ראויה  בין  אינטרס  ה"  המיוחד

ההליכים  לאחר  עבור  המועד  החוקי  להגשת  הערעור  העומד  לזכות  המשיב 

היכול ,  לבין  האינטרס  של  מבקש  ההארכה,  כאשר  מועד  הערעור  כבר  חלף

                                                           
 . 888עמוד , מהדורה שביעית, סדרי הדין האזרחי, זוסמן' י  1
 .920-921, 918) 6(ד נו"פ, יעקב וייסברג' חביב דדון נ 9572/01א "רע  2
 .625) 3(ד נב"פ, ף כפר שיתופי להתישבות"כפר הרי' גיא רוזן נ 3780/98א "בש  3
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אינטרס .  שעניינו  יתברר,  הדין-להראות  שיש  בידו  עילת  השגה  טובה  על  פסק

המעוניין  בבירור ,  אחר  בשמירת  המועדים  שנקבעו  בתקנות  היא  תקנת  הציבור

 . המשפט-מהיר ויעיל של ההליכים התלויים בבית
המשפט  נוטים  להיעתר  לבקשות  לדחיית -אין  בתי,  ומכח  אינטרס  זה,  לפיכך

עשויה  לשבש   כיוון  שדחיית  מועדים  –ולו  גם  בהסכמה  ,  הדיון  המוגשות  להם

המשפט  ולהאריך  שלא  לצורך  את  משך -את  ההליכים  התלויים  ועומדים  בבית

  '...המשפט-שמיעת התיקים בבית
לשקול  את  תוצאותיו  של  מחדל  דיוני  ללא  בדיקה  של ,  איפוא,  אתה  יכול-אי

בסוגיה  שלפנינו  האינטרסים  הבאים ;  האינטרסים  השונים  המעורבים  בנשוא  הדיון

  ... ושל הציבור1' של המשיבה מס,  המערעריםשל: בחשבון הם שלשה
, הפקדת  הערבון  במועדו  לגרום  לשיבוש  ההליכים-מבחינת  הציבור  עשויה  אי

לפיכך ;  כלל-ובסופו  של  דבר  להארכת  משך  הדיון  בערעורים  בדרך,  לדיונים  מיותרים

הנתמכת  בתצהיר ,  להגיש  בקשה  להארכת  המועד,  כלל-שומה  על  המבקש  בדרך

כאשר  המשיב  עומד  על  זכויותיו ?  במה  דברים  אמורים.  ן  את  מחדלומפורט  כדי  לאז

או  כאשר  הרשם  כבר  מחליט ,  הפקדת  הערבון-ודורש  לדחות  את  הערעור  מחמת  אי

אך  במקרה  שלפנינו  לא  אירע  אחד ;  431לקבוע  את  הערעור  לדחיה  על  יסוד  תקנה  

מדינת '    נ'ארגון  הדייגים  ואח  4977/96א  "  בש-כמו  שנאמר  ב.  ל"משני  המקרים  הנ

קיים  דמיון  בין  המקרה  שלפנינו  למקרה  שבו  עותר ,  608)  2(97על  -  תק,ישראל

, פי  צד  אחד  כנגד  נתבע  שהגיש  כתב  הגנה  באיחור  זמן-דין  על-תובע  לקבל  פסק

 ,נחושתן'    נ4א  "  פקיד  שומה  ת519/82א  "ע:  דין  נגדו-טרם  ביקש  התובע  שינתן  פסק

-תק,  מרדכי  אביב  מפעלי  בניה'  צחקוב  ני  2281/98א  "בש:  והשווה,  240)  3(ד  לט"פ

 . 544) 2(98על 
-שאלה  אחרת  היא  אם  במחדליהם  של  המבקשים  הם  הצביעו  על  זלזול  בבית

ובדיעבד  אך  ברור ,  לא  שוכנעתי  שכך.  המשפט  שחומרתו  מצדיקה  שערעורם  לא  ידון

, אף  מבלי  לבחון  את  אמיתות  תכנו,  למקרא  התצהיר  שהוגש  ללא  התנגדות,  הוא

 . ה זו מבוססתשאין טענ
ומורה  שהערעור  שהוגש ,  מבטל  את  החלטת  הרשמת,  לפיכך  אני  מקבל  את  הערעור

אין  צו .  ידון  לגופו,  המשפט  המחוזי-דינו  של  בית-ידי  המערערים  על  פסק-על

 " .להוצאות
ושלהארכת  מועד  זה  רשאי הרי  המשפט  -ידי  בית-במועד  שנקבע  עלכאשר  מדובר  ,  כלומר

המשפט -כלל  אין  בית-בדרך.  ל  על  הדעת  לסיבת  האיחורהמבקש  להסתפק  בהסבר  מתקב

בניגוד  למועדים ,  המשפט-ידי  בית-מחמיר  עם  מאחרים  לפעול  במועדים  שנקבעו  על
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המשפט  לבחון  אם  טעמיו  של  מבקש -אולם  גם  במקרים  אלה  חייב  בית,  שנקבעו  בחיקוק

  4.אכן מתקבלים על הדעת ומצדיקים את האיחור

                                                           
 .680' עמ, מהדורה רביעית, סדר הדין האזרחי, זוסמן' כן י ו783) 3(ד לג"פ, בנין' בנין נ 495/79' המ  4
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 לגבי הארכת מועדים 528יישום תקנה : 'פרק ב
 המשפט-ידי בית-שנקבעו על

 המשפט-ידי בית-שנקבעו על לגבי הארכת מועדים 528יישום תקנה : 'פרק ב  
דעתו  לגבי  הארכת  מועדים  שנבעו  על  ידו -המשפט  את  שיקול-בחינת  הדרך  בה  מפעיל  בית

פט המש-  מידת  הקפדתו  של  בית,שכן.  פי  מיון  המקרים  לפי  הנושאים  השונים-תיעשה  על

. פי  אופי  הנושא  לגביו  ניתנה  החלטתו-מוכתבת  לא  אחת  גם  על,  על  מועדים  שנקבעו  על  ידו

מגישתו ,  המשפט  לגבי  מועדים  להגשת  סיכומים-שונה  תהא  גישתו  של  בית,  למשל,  כך

אגב  הדיון ,  כמובן.  לגבי  מועדים  שנקבעו  לביצוע  גילוי  מסמכים  או  עיון  בהם  וכיוצא  באלה

המשפט -תתגלה  גם  תמונת  הסיבות  והאירועים  בעטיים  נעתר  ביתבנושאים  השונים  ממילא  

 . להארכת מועד או סירב לבקשה כזו

 הגשת סיכומים .1
בקשה  להארכת  מועד  להגשת  התגובה  לסיכומי  הנתבעת נדונה    224/981)  יפו-א"ת  (פ"  ה-ב

  תוך  מתן  הוראה  למשיכת  סיכומי  התגובה  מתיק .ולהארכת  היקף  התגובה  לסיכומי  הנתבעת

 : נפסק כי, המשפט-תבי

סדרי ,  זוסמן(גם  לאחר  שכבר  עבר  ,  המשפט  רשאי  להאריך  את  המועד  בדיעבד-בית"

 ).886 )1995 (מהדורה שביעית, הדין האזרחי
המשפט  ושלהארכת  מועד  זה  רשאי -ידי  בית-במקרה  זה  מדובר  במועד  שנקבע  על

-יתכלל  אין  ב-בדרך.  המבקש  להסתפק  בהסבר  מתקבל  על  הדעת  לסיבת  האיחור

בניגוד ,  המשפט-ידי  בית-המשפט  מחמיר  עם  מאחרים  לפעול  במועדים  שנקבעו  על

המשפט  לבחון  אם -אולם  גם  במקרים  אלה  חייב  בית,  למועדים  שנקבעו  בחיקוק

בנין   495/79'  המ(טעמיו  של  מבקש  אכן  מתקבלים  על  הדעת  ומצדיקים  את  האיחור  

מהדורה (  סדר  הדין  האזרחי,  וזוסמן")  פרשת  בנין:  "להלן  (783)  3(ד  לג"פ,  בנין'  נ

 ).680'  עמ)רביעית

                                                           
מח -תק,  'מ  ואח"מילטל  תקשורת  בע'  מ  נ"  מערכות  תקשורת  ואיתור  בע'מתן  י  224/98)  יפו-א"ת(פ  "ה  1

2004)4 (1235. 
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המשפט  העליון  סרב  להאריך  את  המועד  להגשת  סכומים -במקרה  דומה  רשם  בית

המשפט  העליון  כשהאיחור  היה  ניכר  והמבקש  לא  הצביע  על  הסבר -בכתב  לבית

באותו  המקרה  על  המבקשים  היה ).  פרשת  בנין,  להלן(מתקבל  על  הדעת  לאיחור  

 . יום ובפועל הסכומים הוגשו תוך ארבעה חודשים30ך להגיש סכומים תו
  ימים 10בענייננו  על  התובעים  היה  להגיש  סכומי  תגובה  לסכומי  הנתבעת  תוך  

 . ובפועל סכומי התגובה הוגשו לאחר חודש ימים
כוח  התובעת  לא  פירט  את  הסיבות -לא  רק  שבא.  מדובר  באיחור  רב  ללא  כל  הסבר

 .ימוק אחד לכךהוא אף לא טרח להביא נ, לאיחור
התוספת  לסכומי  התגובה  של  התובעת  כמעט  משלשת  את  היקפם  ביחס ,  מעבר  לכך

תמוהה  העובדה  כי  בקשת  התובעת  להארכת ,  כן-כמו.  31.5.2004לקביעתי  מיום  

 . היקף הסכומים מובלעת בתוך הבקשה להארכת המועד
 . איני מקבלת את בקשת התובעת להרחבת היקף סכומי התגובה, לפיכך

פן  חריג  ומאחר  שיש  טעם  בהגשת  סכומי  תגובה  אני  מקבלת  את  בקשת  התובעת באו

להארכת  מועד  להגשת  סכומי  התגובה  וזאת  תוך  מתן  זכות  תגובה  לנתבעת  בהקף 

 .זהה של חמישה עמודים
  ימים 10התובעת  תגיש  סכומי  התגובה  בהקף  חמישה  עמודים  ברווח  שורה  וחצי  תוך  

 .מהיום
  התגובה  של  התובעת  בהקף  חמישה  עמודים  ברווח הנתבעת  תגיש  תגובתה  לסכומי

 1,500המבקש  ישלם  הוצאות  בגין  בקשה  זו  בסך    .  ימים  נוספים10שורה  וחצי  תוך  

 ".ח"ש

 : אמיר זולטי הרשם'כב נפסק מפי 69/982א "ע -ב

-בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  סיכומים  ובקשה  למחיקת  הערעור  מחמת  אי"

 . הגשת הסיכומים במועד
הליכי  פישור .    הופקדה  בו  ערבות18.2.98ביום  .  5.1.98עור  הוגש  ביום  הער.  1

  הגיש 27.12.99ביום  .    הוצא  צו  לסיכומים7.10.99שנוהלו  בו  לא  צלחו  וביום  

דין  שיצא -ידי  עורך-המשפט  המחוזי  על-המערער  היה  מיוצג  בבית(המערער  

קשה ב)  ידי  המערער  עצמו-הערעור  הוגש  מלכתחילה  על.  בינתיים  את  הארץ

בקשה  זו .  20.1.00בהסכמה  להארכת  המועד  להגשת  סיכומי  המערער  עד  ליום  

 . נענתה
המשפט  העליון  וביקש -הדין  שמינה  המערער  בינתיים  לבית-  פנה  עורך4.1.00ביום  

                                                           
 .529) 3(2000 על-תק, 'בר ואח'נה ג'מחאג' נה פארס נ'מחאג 69/98א "ע  2
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נתגלעו  קשיים  בצילום  המבוקש  ולפיכך  הגיש  המערער .  לצלם  את  תיק  הערעור

חלוף  שבוע  מן  המועד  בו  יותר  לו בקשה  נוספת  להארכת  מועד  עד  ל)  20.1.00ביום  (

שהעתקה  ואישור  על  משלוחה  בפקסימיליה (  בקשה  זו  –דא  עקא  .  לצלם  את  התיק

, לא  הגיעה)  ידי  המבקש  לבקשה  שבפני-המשפט  העליון  צורפו  על-וקבלתה  בבית

  לערעור  בקשה  לדחיית  הערעור  עקב 1'  לפיכך  הגיש  המשיב  מס.  ככל  הנראה  ליעדה

. המערער  את  סיכומיו  בצירוף  בקשה  נוספת  להארכת  מועד  הגיש  28.2.00ביום  .  כך

כוח  המערער  כי  בסופו  של  דבר  עלה  בידו  לאתר  את  החומר  הדרוש -בבקשתו  ציין  בא

כוחו  הקודם  של  המערער  עזב  את -המשפט  המחוזי  וכי  העובדה  שבא-בארכיב  בית

הארץ  והמערער  עצמו  הוא  אדם  ידוע  חולי  המתקשה  בתיפקוד  ארכה  מלאכת  הכנת 

 . יכומיםהס
טעם "אין  הארכתו  טעונה  ,  ככזה.  המועד  להגשת  סיכומים  אינו  קבוע  בחיקוק.  2

די  בהסבר ).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528וראו  תקנה  "  (מיוחד

, 1995,  מהדורה  שביעית  (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י:  וראו(מתקבל  על  הדעת  

  המערער  מכלול  הסברים  המצדיקים  את בענייננו  הציג).  888)  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד

הן (  הקושי  באיתור  החומר  הנחוץ  להכנת  הסיכומים  –העיקריים  שבהם  .  האיחור

הדין  הקודם  והן  עקב  הקושי -היכולת  להיוועץ  בעורך-הדין  ואי-עקב  חילופי  עורכי

העובדה  שהמערער  לא  הזניח  את ,  מחלת  המערער,  )המשפט-באיתור  תיקי  בית

 .  להארכת המועד בטרם חלוף המועדחובותיו והגיש בקשות
  ובכך  הבהיר  למשיבים  כי  אינו 1998המערער  הגיש  את  ערעורו  עוד  בשנת  :  זאת  ועוד

. הוצאותיהם  של  המשיבים  מובטחות  זה  מכבר.  הדין  נשוא  הערעור-משלים  עם  פסק

לא ,  בנסיבות  אלו.  שנקבע  לא  היתה  משמעותית)  המוארך(החריגה  מן  המועד  

זולת (  כל  אינטרס  ממשי  שלהם  שייפגע  עקב  הארכת  המועד  הצביעו  המשיבים  על

, ף"כפר  הרי'  גיא  רוזן  נ  3780/98א  "בש:    וראו–)  האינטרס  להסרת  הערעור  בלא  דיון

  .625 )3(ד נב"פ
ממילא  בטל  הצורך  להידרש  לבקשה .  הבקשה  להארכת  מועד  מתקבלת  איפוא

  יגישו  את המשיבים.  הגשת  סיכומי  המערער  במועד-לדחיית  הערעור  עקב  אי

יתר  הוראות  הצו .  סיכומיהם  תוך  שלושים  יום  ממועד  המצאתה  של  החלטה  זו

 ".לסיכומים יעמדו בעינן

 'כבנפסק  מפי  .  הגשת  סיכומים-  מחמת  איבקשה  למחיקת  ערעורנדונה    9358/993א  "ע  -ב

 :  כיהרשם זולטי

                                                           
 .390) 3(2000על -תק, ' אח3-ו'  אח5-רענן סביר ו' דגני נ. מ 9358/99א "ע  3
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לאחר  שעיינתי  בטיעוני  הצדדים  החלטתי  להיעתר  לבקשת  המערער  ולהאריך .  3"

אין ,  המועד  להגשת  סיכומים  אינו  קבוע  בחיקוק  ולפיכך.  את  המועד  להגשת  סיכומיו

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  :  וראו"  (טעם  מיוחד"הארכתו  טעונה  

 סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י:  וראו(די  בהסבר  מתקבל  על  הדעת  ).  1984-ד"התשמ

הסברי  המערער  מתקבלים  על ).  888)  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  1995מהדורה  שביעית  (

המשפט -ולו  עם  מקצת  המשיבים  הוא  לגיטימי  ובית,  הניסיון  להגיע  לפשרה.  הדעת

אך ).  1987-ח"התשמ,  )אגרות(משפט  -  לתקנות  בית15ראו  גם  תקנה  (נוטה  לעודדו  

עשויה  להשליך  על  היקף  הדיון  ובמקרים ,  כי  פשרה  ואפילו  חלקית,  מובן  הוא

סביר  להמתין  עד -אין  זה  בלתי,  לכך.  ירת  התיק  כולומסויימים  להביא  במצטבר  לסג

בקשתו :  המערער  לא  הזניח  את  הטיפול  בערעור:  זאת  ועוד.  למיצוי  הליכי  הפשרה

המשפט -בטרם  נדרש  בית,  הנוכחית  הוגשה  ימים  ספורים  לאחר  חלוף  המועד  לכך

).   בכפוף  לבקשת  ההארכה–כמובן  (בינתיים  גם  הוגשו  סיכומי  המערער  .  לעניין  זה

  אינם  מתנגדים 1-3כאשר  המשיבים  ,  בנסיבות  אלו.  כך  שהעיכוב  שנגרם  הוא  מזערי

כי  נגרמה  לו  פגיעה  ממשית  עקב ,    לא  הראה4'  לארכה  המבוקשת  וכאשר  המשיב  מס

איני )  מה  גם  שבין  כך  ובין  כך  היו  ימי  הפגרה  מעכבים  את  מהלך  הדיון(עיכוב  זה  

גיא   3780/98א  "בש:  והשוו(רואה  מקום  לקפח  את  זכותו  המהותית  של  המערער  

 ). 625) 3(ד נב"פ, ף"כפר הרי' רוזן נ
הואיל  והסיכומים  הוגשו ,  נוכח  החלטתי  זו  מתייתר  הצורך  להידרש  לבקשת  המחיקה

 ".בנסיבות העניין לא מצאתי מקום לפסוק הוצאות. בתוך המועד המוארך

'   ח  הרשמת'כב  נפסק  מפי.  קשה  להארכת  מועד  להגשת  סיכומיםנדונה  ב  3340/974א  "ע  -ב

 : קלמנוביץ-מאק

 : קובעת 1984-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי) ג(448תקנה . 4"
דינו  כדין ,  המשפט-כהוראת  בית,  בעל  דין  שלא  הגיש  סיכום  טענותיו  במועד'

המשפט -זולת  אם  הורה  בית,  בעל  דין  שלא  התייצב  במועד  שנקבע  לדיון
  '.הוראה אחרת

 : ל" לתקנות הנ450על כך משיבה תקנה ? תייצב לדיוןומה דינו של בעל דין שלא ה
-רשאי  בית,  נמסרה  על  הדיון  הודעה  כראוי  ואיש  מבעלי  הדין  לא  התייצב)  1('

 ...; המשפט לדחות את הדיון למועד אחר או למחוק את הערעור
ואילו  המערער  לא  התייצב  לאחר  שנמסרה  לו  הודעה ,  התייצב  המשיב)  3(

-הכל  כפי  שיחליט  בית,  יימחק  או  יידחה  למועד  אחריתברר  הערעור  או  ,  כראוי

                                                           
 .3080) 3(2000על -תק, ' אח2-מ ו"חברת הקיני בע' בן שמחון אליעזר נ 3340/97א "ע  4
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  '.המשפט
פי  צד  אחד -הקובעת  זכות  לבטל  החלטה  על,  451עוד  ראוי  להזכיר  כאן  את  תקנה  

אם  הגיש  בעל  הדין  שנגדו  ניתנה  ההחלטה  בקשת  ביטול ,  450שניתנה  לפי  תקנה  

 . בתוך שלושים יום
 : ולענייננו. 5

, פי  הצו  בדבר  הגשת  סיכומים  בכתב-  על.המערער  לא  הגיש  את  סיכומיו  במועד

. המועד  להגשת  סיכומי  המשיבים  חל  שלושים  יום  לאחר  הגשת  סיכומי  המערער

לא  החל  מניין  הימים  להגשת  סיכומי ,  כל  עוד  לא  הגיש  המערער  את  סיכומיו,  לפיכך

 . וממילא אין המשיבים מאחרים בהגשת סיכומיהם, המשיבים
המשפט  בבקשה -משיבים  רשאים  לפנות  לביתה,  משאיחר  המערער  בהגשת  סיכומיו

ותחת  זאת  הגישו ,  הם  לא  עשו  כן,  אולם.  לפעול  בהתאם  להוראות  התקנות  כאמור

 . את סיכומיה לפני המועד
וככזה  הוא  ניתן  להארכה ,  ידי  ביתה  משפט-המועד  להגשת  הסיכומים  נקבע  על.  6

 . אף לאחר שהסתיים המועד שנקבע מלכתחילה,  רישא528בהתאם לתקנה 
אמנם  ראוי  היה  כי  המערער  יבקש  הארכת  המועד  מלכתחילה  ולא ,  במקרה  זה

שאינו ,  ובהתחשב  בנימוקי  הבקשה  ובמשך  האיחור,  כן-פי-על-אף,  אולם.  בדיעבד

אינני  סבורה  שמוצדק  יהיה  לשלול  מן  המערער  את  הזכות  להגיש  את ,  כה  גדול

 .  בפועלואני מאריכה את המועד להגשתם עד היום בו הוגשו, סיכומיו
אני ,  בשל  האיחור  בהגשת  הסיכומים  ובהתדיינות  שנגרמה  בעקבותיו,  עם  זאת

סכום  זה  ישא  הצמדה .  ח"  ש1,000מחייבת  את  המערער  בהוצאות  המשיבים  בסך  

 . וריבית כחוק מהיום ועד תשלומו בפועל
 : אשר להמשך הדיון בערעור זה. 7

בכך  שהגישו ,  לכתחילהאמנם  המשיבים  איבדו  את  היתרון  הדיוני  שניתן  להם  מ

, אולם  איני  סבורה  שניתן  להשיב  את  הגלגל  לאחור,  ראשונים  את  הסיכומים  מטעמם

 . במיוחד כשהגשת הסיכומים נעשתה שלא בהתאם לתקנות ולצו בדבר הסיכומים
בנסיבות  העניין  יש  לפרש  את  הצו  כך  שזכות  התגובה  לסיכומי  הצד  שכנגד ,  עם  זאת

 . דהיינו למשיבים,  ראשוןנתונה למי שהגיש את סיכומיו
במתכונת  המפורטת ,  להגיש  תשובה  לסיכומי  המערער,  איפוא,  המשיבים  רשאים

 ".עשר יום מהמצאת החלטה זו וסיכומי המערער-תוך חמישה, בצו

 : נפסק כי.  נדונה בקשה למחיקת סיכומי המערערת1012/985א "רע -ב

                                                           
 .615) 3(2000על -תק, פקיד שומה נצרת' המכללה הארצית להכשרה נ 1012/98א "רע  5
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להאריך  את ,  תלבטותאם  גם  לאחר  ה,  לאחר  עיון  בטענות  הצדדים  החלטתי.  4"

התנהגות  המערערת ,  אכן.  המועד  להגשת  הסיכומים  ולדחות  את  הבקשה  למחיקתם

 –היה  עליה  להגיש  בקשה  להארכת  מועד  מבעוד  מועד  ולמצער  :  ראויה  לביקורת

לשלול ,  בנסיבות  העניין,  עם  זאת  לא  מצאתי  לנכון.  משנתגלה  לה  דבר  איחורה

  המועד –ראשית  :    עומדים  מספר  גורמיםביסוד  החלטתי  זו.  ממנה  את  זכות  הטיעון

לשם  הארכתו "  טעם  מיוחד"להגשת  סיכומים  אינו  קבוע  בחיקוק  וככזה  אין  נדרש  

הוארך  המועד )  3646/98א  "רע(  בתיק  המקביל  –שנית  ).    לתקנות528תקנה  :  וראו(

) 28.5.99  -ולא  ב  (1.9.99סיכומי  המערערת  שם  הוגשו  ביום  .  מעת  לעת  בהסכמה

כאשר  סיכומי   (24.1.00  -ב,  לאחר  דחיות  חוזרות  ונשנות,  ב  הוגשווסיכומי  המשי

כך  שאיחורה  של ).  גם  זאת  לאחר  ארכות  חוזרות  ונשנות,  5.6.00  -התגובה  הוגשו  ב

  המערערת –שלישית  ;  המערערת  לא  גרם  לעיכוב  של  ממש  בעיכוב  ההליכים

והללו ,  כוח  המערערת-הצביעה  על  נסיבות  אישיות  קשות  שפגעו  בתיפקודו  של  בא

-  בית–רביעית  ;  לשמש  נימוק  להארכת  המועד,  במצטבר  ליתר  הגורמים,  יכולים

המשפט  העליון  הכיר  בחשיבות  הסוגיה  שביסוד  ההליכים  ומטעם  זה  ראוי  לנהוג 

המשפט  עתיד  ממילא -  בית–חמישית  ;  זהירות  במחיקתם  מטעמים  פרוצדורליים

קיומו  של .  3646/98א  "עבמסגרת  ר)  וליתר  דיוק  בסוגיה  מקבילה  לה(לדון  בסוגיה  

, וראו(להארכת  מועד  "  טעם  מיוחד"הוכר  בפסיקה  לא  פעם  כ"  הליך  תלוי  ועומד"

; 402,  401)  2(ד  לב"פ,  שם  טוב  כהן'  רינה  פלקון  נ  580/76א  "  ע,359/78'  המ:  לדוגמה

' הפניקס  נ  623/95א  "בש;  )לא  פורסם(מרדכי  גורה  '  אסתר  גורה  נ  7044/93א  "ע

מקל ).  1041)  3(95על  -תק,  הדסי'  סהר  נ  5019/95א  "בש;  168)  2(95על  -תק,  חטיב

 –ששית  ;  וחמר  שהוא  עשוי  לשמש  טעם  להארכת  מועד  שאינו  קבוע  בחיקוק

המשפט  או -בטרם  נדרשו  בית,  אם  גם  באיחור,  המערערת  הגישה  את  סיכומיה

, 625)  3(ד  נב"פ,  ף"כפר  הרי'  גיא  רוזן  נ  3780/98א  "בש:  וראו(המשיב  לאיחור  זה  

  המשיב  עצמו  פעל  בניגוד  לסדרי  הדין –שביעית  ;  )אסמכתות  הנזכרות  שםוה

 . התנהגות זו מקהה מעוקצן של טענותיו. משהגיש את תגובתו בלא סמכות ורשות
המועד  להגשת  סיכומי .    הבקשה  למחיקת  סיכומי  המערערת  נדחית–סוף  דבר  

ערערת תישא  המ,  בנסיבות  העניין.  המשיב  יחל  ממועד  המצאתה  של  החלטה  זו

 ".ח" ש1,500בהוצאות המשיב בסך 

  להארכת  מועד  להגשת  סיכומי  המערער  ולדחיית –שתי  בקשות    נדונו  2304/996א  "ע  -ב

 : נפסק כי. הגשת סיכומי המערער במועד-הערעור מחמת אי

                                                           
 .451) 3(2000על -תק, 'מ ואח"מליטק בע' מ נ"נק דיסקונט לישראל בעב 2304/99א "ע  6
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  למערער  ובמחלוקת  בין 1'  עניינו  של  ההליך  הוא  בחובה  של  המשיבה  מס.  1"

  שיעבודו  של  מי –  1'  יות  בפטנט  של  המשיבה  מס  אודות  הזכו2'  המערער  למשיב  מס

פי  הצו  לסיכומים  היה  על  המערער -על.    הוצא  צו  לסיכומים16.12.99ביום  .  גובר

 ). 21.12.99(להגיש את סיכומיו תוך שלושים יום ממועד קבלת הצו 
 27.2.00  ביום  –אדרבא  .  המשיבים  לא  מחו  על  כך.  הסיכומים  לא  הוגשו  במועד

  בקשה  למתן  ארכה  של  ששים  יום  לקיום  הוראות  הצו 1'  משיב  מסהגישו  המערער  וה

ומתן -  מנהלים  משא1'  המבקש  והמשיב  מס'בקשה  זו  נומקה  בכך  ש.  לסיכומים

  הוחלט  בבקשה  זו 9.3.00ביום  .  'שפירותיו  עשויים  לפתור  המחלוקת  ביניהם

לעניין  זה  צורף  מכתבו .  (ומתן  נמשך-אולם  המשא.  ששים  הימים  חלפו".  כמבוקש"

לא  הושגה ,  דא  עקא).  15.5.00כוח  המערער  מיום  -  לבא1'  כוח  המשיבה  מס-של  בא

כוח  המערער  כי  בנסיבות -  לבא1'  כוח  המשיבה  מס-  הודיע  בא23.5.00פשרה  וביום  

  הגיש 12.6.00ביום  .  העניין  הוא  מתבקש  להגיש  את  סיכומיו  תוך  עשרה  ימים

  ניסה 14.6.00ביום  .  יםהגשת  הסיכומ-  בקשה  לדחיית  ערעור  עקב  אי2'  המשיב  מס

 . אך נוכח חלוף המועד לא ניתן לו לעשות כן, כוח המערער להגיש את סיכומיו-בא
 . לפיכך הוגשה הבקשה להארכת מועד

כי  מלכתחילה  נועדו  מגעי  הפשרה  להבטיח  את  זכויות ,  בבקשת  המערער  נטען.  2

ומתן  זה -משא.  1'  תוך  השגת  הסדר  כספי  בין  המערער  למשיבה  מס,  2'  המשיב  מס

  וביסוד  ההסכמה  דה  פאקטו  להמשיך 27.2.00הוא  שעמד  ביסוד  בקשת  הארכה  מיום  

לעניין  זה  מצביע  המערער .  ומתן  גם  לאחר  חלוף  המועד  המוארך-ולנהל  את  המשא

  כהסכמה  בדיעבד  למועד 23.5.00  מיום  1'  כוח  המשיבה  מס-על  מכתבו  של  בא

  נזק  למשיבים  עקב  האיחור כי  לא  נגרם  כל,  המערער  מוסיף  וטוען.  שחלף  עד  אז

 . בהגשת הסיכומים
כי  לא  היה  שותף  כלל  למגעי  הפשרה  ולא  היה  מודע  להם  עד ,    טוען2'  המשיב  מס.  3

וכי  משלא  נתבקשה  הסכמתו  להארכת  מועד  אין  הוא  מחוייב .  לשלב  מאוחר  ביותר

  מאשרת  כי  עד  יום 1'  המשיבה  מס.  27.4.00  -  ודאי  לא  לאחר  ה–בהסכמות  הצדדים  

כי  משחלף  מועד  זה  אין  עילה  להארכת ,  אך  טוענת,    הוארך  המועד  בהסכמתה2.6.00

 . המועד
לאחר  שעיינתי  בטיעוני  הצדדים  החלטתי  להיעתר  לבקשת  המערער  ולהאריך  את .  4

אין ,  המועד  להגשת  סיכומים  אינו  קבוע  בחיקוק  ולפיכך.  המועד  להגשת  סיכומיו

, תקנות  סדר  הדין  האזרחי  ל528תקנה  :  וראו"  (טעם  מיוחד"הארכתו  טעונה  

סדרי  הדין  האזרחי ,  זוסמן'  י:  וראו(די  בהסבר  מתקבל  על  הדעת  ).  1984-ד"התשמ

הסברי  המערער  מתקבלים  על ).  888)  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  1995מהדורה  שביעית  (
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התנהגות  הצדדים  מעידה  על  כך  שהסיכוי  להשגת  פשרה  בהליך  היה  עדיף .  הדעת

הבקשה  הראשונה :  הא  ראיה.  קנית  על  המועדיםבעיניהם  על  פני  עמידה  דוו

. להארכת  מועד  הוגשה  למעלה  מחודש  לאחר  חלוף  המועד  להגשת  סיכומי  המערער

  לא  היה  צד 2'  אף  שהמשיב  מס.  בלא  שמי  מן  המשיבים  מצא  לנכון  להלין  על  האיחור

מיום הרשמת  מאק  קלמנוביץ  '  כבהרי  משהומצאה  לו  החלטת  ,  לבקשת  הארכה  זו

, הווה  אומר.  לא  מחה  ולא  פנה  בבקשה  כלשהי  בעניין  זה)  19.3.00ם  ביו  (9.3.00

  בלא  קציבת –הצדדים  האריכו  בהתנהגותם  מעת  לעת  את  המועד  להגשת  הסיכומים  

ר "יו'  פטר  בכרך  נ  5296/99צ  "בג:  והשוו(המשפט  -מועדים  ברורה  ובלא  פניה  לבית

זו  לחובת  המערער איני  מוצא  לנכון  לזקוף  פרקטיקה  )).  לא  פורסם  (ההוצאה  לפועל

  כי  המערער  יגיש  את 1'  בנסיבות  אלו  בקשת  המשיבה  מס,  כי,  למותר  לציין.  דווקא

ומתן  אינה  קביעת  מועד  בחיקוק  ואף -סיכומיו  תוך  עשרה  ימים  מיום  פקיעת  המשא

-הנטען  באמות"  האיחור"לפיכך  איני  מוצא  מקום  לבחון  את  .  לא  בהחלטה  שיפוטית

לא  הייתי ,  אולם  אפילו  הייתי  עושה  כן.  תקנות  ל528המידה  הנוהגות  לפי  תקנה  

וליתר  דיוק (המערער  הגיש  את  סיכומיו  .  מוצא  מניעה  להיענות  לבקשת  המערער

המשיבים ".  המועד"ימים  לא  רבים  לאחר  חלוף  ,  14.6.00כבר  ביום  )  ניסה  להגישם

בנסיבות  אלו  איני  רואה .  כי  נגרמה  להם  פגיעה  ממשית  עקב  עיכוב  זה,  לא  הראו

' גיא  רוזן  נ  3780/98א  "בש:  והשוו(לקפח  את  זכותו  המהותית  של  המערער  מקום  

 ). 625) 3(ד נב"פ, ף"כפר הרי
הואיל  והסיכומים  הוגשו ,  נוכח  החלטתי  זו  מתייתר  הצורך  להידרש  לבקשת  המחיקה

 ".בנסיבות העניין לא מצאתי מקום לפסוק הוצאות .בתוך המועד המוארך

 :  אמיר זולטירשם ה'כב נקבע מפי 519/987א "ע -ב

) 1(450  -ו)  ג(448פי  תקנות  -על,  לשם  דיון  בו,  בפני  בקשה  להעברת  התיק  להרכב"

 ...1984-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי
המערער  מבקש  להגיש .  איני  מוצא  אפשרות  להיענות  לבקשה  להארכת  מועד.  3"

ו המערער  לא  התייחס  במועד  לצ.  את  סיכומיו  שנה  לאחר  המועד  שנקצב  לכך

  ולהחלטתה  מיום 7.7.99מיום  קלמנוביץ  -הרשמת  מאק'  כבלהחלטת  ,  לסיכומים

)   לפי  דבריו–כאמור    (1999במהלך  חודש  נובמבר  ,  גם  משנתגלה  לו  מחדלו.  26.9.99

עד )    למעלה  מחודש–ואם  נקבל  את  גרסת  המערער  (חלפו  למעלה  מששה  חודשים  

כומים  אינו  מועד אכן  המועד  להגשת  סי.  המשפט  בבקשה  הנוכחית-שפנה  לבית

 528תקנה  :  וראו(לשם  הארכתו  "  טעם  מיוחד"אין  צורך  ב,  הקבוע  בחיקוק  ולפיכך

                                                           
 .510) 3(2000על -תק, ' אח4-זלמה וינבלט ו' איתן שלום נ 519/98א "ע  7
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: וראו(לארכה  המבוקשת  "  הסבר  מתקבל  על  הדעת"עם  זאת  נדרש  עדיין  ).  לתקנות

). 888)  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  1995,  מהדורה  שביעית  (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י

רכה  המבוקשת  משמעו  פגיעה  באינטרס  של  בעל מתן  הא.  הסבר  כאמור  לא  ניתן

מוגדרת -  שבירור  עניינו  יגיע  לכדי  סיום  ולא  יותלה  משך  תקופה  בלתי–הדין  שכנגד  

גיא   3780/98א  "בש:  וראו(  בשמיעת  הליכים  בסדרם  ובמועדם  –ובאינטרס  הציבורי  

   לאחר–עניינו  של  המערער  בשמיעת  ערעורו  ).  625)  3(ד  נב"פ,  ף"כפר  הרי'  רוזן  נ

בכפוף  למידת ,  עשוי  לגבור  על  אינטרסים  אלה,  שהגישו  ולאחר  שהפקיד  ערבון

-ולעניין  זה  תיבדק  גם  הסוגיה  אם  בקשת  הארכה  הוגשה  קודם  שבית(האיחור  

ולמידת  הזלזול  או )  המשפט  או  הצד  שכנגד  נדרשו  לעניין  זה  או  רק  לאחר  מכן

תייחס בה).  3780/98א  "בש:  וראו(ההזנחה  המשתמעים  מהתנהגות  המבקש  

איחורו  רב  מאוד  בקשתו  הוגשה :  למבחנים  אלה  יוצא  המבקש  כשידו  על  התחתונה

  בלא  שהציג  הסבר –אף  היא  באיחור  ניכר  ולאחר  שהתעלם  מהחלטות  קודמות  

 . ממשי להתעלמות זו
משלא  הוגשו  סיכומים .  הבקשה  להארכת  מועד  להגשת  סיכומים  נדחית,  לכך-אי.  4

. ל"הנ)  1(450  -ו)  ג  (448האם  להוראות  תקנות    ב–יועבר  הערעור  להרכב  ,  במועדם

כי  ההרכב  שיידרש  לערעור  יידרש  גם  לסוגיית  פסיקת  ההוצאות ,  ניתן  להניח

 ".בנסיבות אלו

 :  נפסק כי.בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים נדונה 2791/998א "ע -ב

. 15.5.00ביום  )  המערערת(  והומצא  למבקשת  8.5.00הצו  לסיכומים  הוצא  ביום  .  1"

. 14.6.00היה  על  המבקשת  להמציא  את  סיכומיה  עד  ליום  ,  פי  האמור  בו-על

הטעם  לכך  הם  עומס  עבודה  רב .  16.7.00  עד  ליום  –מתבקשת  דחיה  של  כחודש  

הנובע  בין  היתר  מקיום  דיוני  הוכחות  מממושכים  ורצופים  במסגרת  בוררות ,  וחריג

 . דים לבקשההמשיבים מתנג. הדין המטפלת בעניין-ומנישואיה של עורכת
, המועד  להגשת  הסיכומים  אינו  קבוע  בחיקוק.  איני  רואה  מניעה  להיעתר  לבקשה.  2

די  בהסבר   –)    לתקנות528תקנה  :  וראו(ומשום  כך  אין  נדרש  טעם  מיוחד  להארכתו  

בעריכת ,  1995,  מהדורה  שביעית(סדרי  הדין  האזרחי  ,  זוסמן'  י(מתקבל  על  הדעת  

. הצו  לסיכומים  הוצא  זה  עתה:  זאת  ועוד.  וי  בבקשה  הסבר  כזה  מצ.)888)    לוין'ר  ש"ד

הבקשה  להארכת  מועד  היא  בקשה  ראשונה  מסוגה  והיא  הוגשה  בתוך  התקופה 

הארכת  המועד  המבוקשת  אינה  ארוכה  ובהתחשב  בסדרי  הדיון .  להגשת  הסיכומים

המשפט  ובתיקים  הממתינים  לתורם  אין  להניח  כי  תביא  לעיכוב  בדיון -בבית

                                                           
 .1445) 2(2000על -תק, מאיר פרץ' יסוד בהר ששון לוי חברה לבנין נ 2791/99א "ע  8
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 " .ים המצטברים הללו אני מאריך את המועד כמבוקשמן הטעמ. בערעור

בקשה  להארכת  מועד   לעניין    אמיר  זולטי  הרשם'כב  נקבע  מפי  68769,  6352/99א  "ע  -ב

 : כי, להגשת סיכומים

פי  צו -על.  6876/99א  "  ע-  וב6352/99א  "  ע-  הוצא  צו  לסיכומים  ב25.1.00ביום  .  1"

להגיש  את  סיכומיו )  ה  שבפניהמשיב  בבקש  (6352/96א  "  ע-זה  היה  המערער  ב

כאשר  תוך  שלושים  יום  ממועד  המצאת  סיכומיו  היה ,  בערעור  זה  תוך  שלושים  יום

 -שהם  גם  המערערים  ב,  )המבקשים  בבקשה  שבפני(ל  "על  המשיבים  בערעור  הנ

סיכומי  המשיב  נמסרו  למבקשים .    להגיש  את  סיכומיהם  בשני  התיקים6876/99א  "ע

  הוגשה  הבקשה  להארכת  מועד  להגשת  סיכומי 26.3.00  וביום  27.2.00ביום  

 . המשיבים
עקב ,  כוח  המבקשים  להגיש  את  סיכומיו  במועד-כי  נבצר  מבא,  בבקשה  נטען.  2

היקפו  של  התיק  ונסיבותיו  האישיות ,  הצטברות  תיקי  סיכומים,  הצטברות  גורמים

לפיכך  מתבקשת  דחיית  המועד  להגשת  הסיכומים  עד  ליום .  כוח  המבקשים-של  בא

הוא )  כוח  המבקשים-שנמסרה  לבא(בתגובתו  .  המשיב  מתנגד  לבקשה.  29.4.00

כי  המבקשים  נהגו  לבקש  בקשות  דחיה  וארכה  באופן  שיטתי  ובכך  גרמו  לו  נזק ,  טוען

 . מצטבר
וככזה  הוא  ניתן  להארכה  אם ,  המועד  להגשת  סיכומים  הוא  מועד  שנקבע  בהחלטה.  3

הגם  שטענות  המבקשים ,    בענייננו).  לתקנות528תקנה  (יים  הצדק  סביר  לעשות  כן  ק

נמנו  בהן  מספר  טעמים  העשויים  להצטבר  לכדי  הצדק ,  לא  פורטו  בהרחבה  הראויה

 –מה  גם  שהבקשה  הוגשה  בתוך  התקופה  המקורית  להגשת  הסיכומים  .  סביר  כאמור

; 308)  1(ד  כד"פ,  'אלקרעין  ואח'  שמסיה  נאבו    34/70ש  "ב(ואף  לכך  יש  משקל  

; 114)  1(97על  -תק,  'מ  ואח"אר  בע-יצ'  מ  נ"גויות  בעיעד  נצי  9015/96א  "בש

, זאת  ועוד).  23)  1(97על  -תק,  ר  לאה  הגואל"ד'  ר  רמי  הגואל  נ"ד  290/97א  "בש

כי  שיהוי  של  שלושים  יום ,  דומה,  המשפט  העליון-בהתחשב  בעומס  התיקים  בבית

 . בהגשת סיכומי המבקשים לא יביא לעיכוב בבירור התיק לגופו
. 30.4.99כי  סיכומי  המבקשים  יוגשו  עד  יום  ,  ני  נעתר  לבקשה  ומורהבנסיבות  אלו  א

 ".יתר הוראות הצו לסיכומים יעמדו בעינן

 :  אמיר זולטי הרשם'כבנפסק מפי . בקשה למחיקת ערעורנדונה  3228/9810א "ע -ב

                                                           
 .559) 1(2000על -תק, 'יהודית אוסמי ואח' אבי אוסמי נ 6876, 6352/99א "ע  9

 .374) 1(2000על -תק, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת' פרח זוהיר נ 3228/98א "ע  10
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 . הסף-בפני בקשה לדחיית הערעור על"
 . 25.5.98גש ביום הערעור הו. 6.4.98 הדין נשוא הערעור ניתן ביום-פסק. 1

הגיש  את  סיכומיו  ואז  הוגשה )  המערער(המשיב  .    הוצא  צו  לסיכומים6.12.98ביום  

  היה  המבקש  רשאי  להגיש  את  ערעורו  תוך 2'  לטענת  המשיבה  מס.  בקשת  הדחיה

לתקנות  התכנון )  ד(18בהתאם  להוראות  תקנה  (הדין  -שלושים  יום  ממועד  מתן  פסק

 –)  1995-ו"התשנ,  )המשפט  לעניינים  מינהליים-סדרי  הדין  בעתירות  לבית(והבניה  

 . שמונה ימים בטרם הוגש הערעור) גם התחשב בפגרת הפסח(ומועד זה חלף 
נבע  האיחור  מטעות  אנוש ,  לטענתו.  המשיב  אינו  מתכחש  לאיחור  בהגשת  ערעורו.  2

כי  אין  מקום  לשעות ,  עוד  הוא  טוען.  מיוצג-ובלתי)  64בן  (ומהיותו  אדם  מבוגר  

לאחר ,  שכן  טענתה  הועלתה  רק  כשנה  לאחר  הגשת  הערעור,    המבקשתלטיעוני

לא  יהא ,  טוען  המשיב,  בנסיבות  אלו.  שניתן  צו  לסיכומים  ולאחר  שהגיש  את  סיכומיו

לפיכך  הוא .  הגם  שהוגש  באיחור,  זה  מן  הראוי  למנוע  ממנו  להשמיע  את  ערעורו

ת  ערעורו  עד כי  יוארך  המועד  להגש:    ולחלופין–מבקש  כי  בקשת  הדחיה  תידחה  

 . למועד בו הוגש בפועל
הוא  לא  הביא  טעם .  המשיב  איחר  להגיש  את  ערעורו.  דין  בקשת  הדחיה  להתקבל.  3

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528כנדרש  בתקנה  ,  "טעם  מיוחד"לא  כל  שכן  (ממשי  

 . המשפט המחוזי-המשיב היה מיוצג במהלך הדיון בבית. לכך) 1984-ד"התשמ
כך  שיכול  היה .  המשפט  המחוזי-הדין  שייצגו  בבית-צעות  עורךסיכומיו  הוגשו  באמ

-העובדה  שדבר  האיחור  הובא  בפני  בית.  לברר  כיאות  מהו  המועד  להגשת  הערעור

רק  לאחר  הגשת  סיכומיו  של  המשיב  אינה )  וכנראה  גם  בפני  המשיב(המשפט  

-כל  אמירה  אחרת  עלולה  ליצור  הבחנה  בלתי.  מרפאה  את  הפגם  הטמון  באיחור

הדין -שיטתית  בין  בעלי  דין  שאיחורם  נתגלה  עובר  לקבלת  כתבי  בי-ת  ובלתימוצדק

לכך  איני  רואה -אי.  שהגישו  לבין  בעלי  דין  שדבר  איחורם  נחשף  בשלב  מאוחר  יותר

 . מנוס מדחיית הערעור
 " .בנסיבות העניין אין צו להוצאות. משום שלא הוגש במועדו, הערעור נדחה איפוא

  בוןהארכת מועד להפקדת ער .2
אף  כי  מחדלם  של המשפט  לבקשה  וזאת  מחמת  העובדה  ש-  נעתר  בית2773/0411א  "ע  -ב

אין ,  מעיד  על  העדר  שקידה  סבירה  מטעמם,  המשפט  במועד-אשר  לא  פנו  לבית,  המערערים

 : נפסק כי. או על זניחתו, מדובר במקרה המצביע על זלזול בהליך

                                                           
 .3161) 2(2004על -תק, 'מ ואח"נצבא חברה להתנחלות בע' מאיר עטר נ 2773/04א "ע  11
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,   נדחתה  הבקשה12.5.04בהחלטה  מיום  .  בהליך  זה  נתבקש  פטור  מהפקדת  ערבון"

  ימים  מקבלת 21ח  תוך  "  ש35,000והמערערים  נצטוו  להפקיד  ערבון  בסך  של  

הערבון  לא  הופקד .    יידחה  ההליך  בלא  צורך  בכל  הודעה  נוספת–ולא  ,  ההחלטה

  לאחר  חלוף –היינו  ,  27.6.04בקשת  הארכה  שבפני  הוגשה  ביום  .  במועד  שנקבע

 . המועד האמור
 .1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528צאת  בתקנה  נקודת  המוצא  לדיון  נמ

. אלא  בהחלטה  שיפוטית,  המדובר  בבקשה  להארכת  מועד  אשר  לא  נקבע  בחיקוק

, בהקשר  זה  נקבע.  אין  הבקשה  צריכה  להצביע  על  טעמים  מיוחדים  למתן  ארכה,  ככזו

ל ש,    היינו–כי  יש  להביא  בחשבון  את  האינטרסים  של  כל  הצדדים  הנוגעים  בדבר  

, לוין'    השופט  ש,המשנה  לנשיאדברי  (ושל  הציבור  בכללותו  ,  של  המשיב,  המבקש

 ).625) 3(ד נב"פ, ף כפר שיתופי להתיישבות"כפר הרי' רוזן נ 3780/98א " בש-ב
הדין  נשוא -כי  למבקש  הארכה  אינטרס  לגיטימי  להשיג  על  פסק,  נקבעבעניין  רוזן  

. השפיטה:    לחוק  יסוד17  סעיף  נוכח  הוראת,  לאינטרס  זה  מעמד  חוקתי.  ערעורו

הרי  שהאינטרס  הלגיטימי  שלו  הוא  בעצם  הפקדת  הערובה  להבטחת ,  לגבי  המשיב

למשיב  גם  אינטרס  שההליכים  בעניין  הערבון  לא .  ובכך  הבטחת  הוצאותיו,  הוצאותיו

באופן  שיפגע  ביכולתו  לדעת  תוך  פרק  זמן  מתקבל  על  הדעת ,  יתמשכו  מעבר  לסביר

נקבע  כי  האינטרס  הלגיטימי ,  אשר  לציבור.  וך  נשוא  ההליךמהו  מצבו  ביחס  לסכס

כלל -כן  בדרך-ועל,  שלו  הוא  במניעת  שיבוש  הליכים  וקיומם  של  הליכים  מיותרים

. מנת  לאזן  את  מחדלו-על  המבקש  ארכה  להגיש  בקשה  הנתמכת  בתצהיר  מפורט  על

המשפט  לדחות  את  הערעור -דברים  אלה  הוגבלו  בעיקר  למצב  שבו  נתבקש  בית

 .או רשם את הערעור לדחיה ביזמתו, הפקדת ערבון במועד-ת אימחמ
לשאלה  אם  התנהגותו  של  המבקש ,  הדעת  האמור-במסגרת  שיקול,  עוד  ניתן  משקל

קיום  דיון  בערעורו -שחומרתו  מצדיקה  אי,  המשפט-הצביעה  על  זלזול  כזה  בבית

 . לעיצומם של דברים
אשר ,  מחדלם  של  המערעריםאף  כי  ?  כיצד  באים  הדברים  לידי  ביטוי  במקרה  שבפני

אין  מדובר ,  מעיד  על  העדר  שקידה  סבירה  מטעמם,  המשפט  במועד-לא  פנו  לבית

ובהעדר  פגיעה  של  ממש ,  במצב  זה.  או  על  זניחתו,  במקרה  המצביע  על  זלזול  בהליך

בהתאם ,  לא  מצאתי  מקום  לדחות  את  הבקשה,  באינטרס  ראוי  להגנה  של  המשיבות

בתוך ,  המשפט-ידי  בית-יקובל  הערבון  על,  לפיכך.  לעקרונות  המנחים  שפורטו  לעיל

קבלת  הערבון  מותנית  בהמצאת  אישור  מטעם .    ימים  מקבלת  החלטה  זו10

) מ"כולל  מע(ח  "  ש2,000בסך  של  ,  בגין  בקשה  זו,  המערערים  על  תשלום  הוצאות

 " ).יחד (1-2למשיבות 
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  הרשם 'כבפי  נפסק  מ.  הפקדת  ערבון-בקשה  למחיקה  עקב  אי  נדונה  4552/0412א  "ע  -ב

 :  כיגיאל מרזל

  נדחה  הערעור  שבכותרת 6.9.04  להצהיר  כי  ביום  1בפני  בקשתו  של  המשיב  .  1"

 . הפקדתו במועד של הערבון להבטחת הוצאות המשיבים-מחמת אי
  בבקשה 18.8.04  מיום  שחם'    ע,הרשם'  כבבהחלטתו  של  ,  תחילתם  של  דברים.  2

המערערים  יפקידו 'בע  הרשם  כי  בהחלטתו  ק.  לפטור  מערבון  שהגישו  המערערים

 –ולא  ,  בהם  ימי  הפגרה,    ימים  מקבלת  החלטה  זו15ח  תוך  "  ש6,000ערבון  בסך  של  

  בבקשתו  כי  ההחלטה 1טוען  המשיב  .  'בלא  צורך  בכל  הודעה  נוספת,  יידחה  ההליך

  ומכאן  שהמועד 22.8.04כוח  המערערים  באמצעות  הפקסימיליה  ביום  -נמסרה  לבא

היות  והמערערים  הפקידו  את  הערבון  רק .  6.9.04ון  חל  ביום  האחרון  להפקדת  הערב

 –  והיות  והלכה  פסוקה  היא  כי  איחור  מחמת  טעות  בחישוב  הימים  7.9.04ביום  

-למעשה  מבקשים  המשיבים.  יש  להורות  על  רישום  הערעור  לדחיה,  איחור  הוא

  נוכח  האמור 6.9.2004המבקשים  כי  יוצהר  כי  הערעור  נדחה  הלכה  למעשה  ביום  

המערערים  לא  הגיבו  לבקשה  זו  אולם  מצויה  בפני .  הרשם  שחם'  כבהחלטתו  של  ב

" ב"נספח    (13.9.2004המשיבים  ביום  -תגובתם  כפי  שנשלחה  בנדון  למבקשים

כוח  המערערים  ביום -ממכתב  זה  עולה  כי  אכן  ההחלטה  הגיעה  לבאת).  לבקשה

עות גם  כן  באמצ,  2מערער  ,    אשר  העבירה  אותה  לידיו  של  המפרק22.8.04

המפרק  סבר  בטעות  כי  המועד  בו  הועברה  לידיו .  23.8.04ביום  ,  הפקסימיליה

כוח  המערערים  כי -סבורה  באת,  בנוסף.  ההחלטה  הוא  המועד  בו  התקבלה  אצלו

  הומצאה 1.9.04המצאה  באמצעות  הפקסימיליה  אינה  המצאה  כדין  וכך  רק  ביום  

 .בדואר רשום, ההחלטה כדין
משום  דחיה הרשם  שחם  '  כבן  לראות  בהחלטתו  של  כי  אי,  בפתח  הדברים  יובהר.  3

הפקדת  ערבון  מתקיים  התנאי  והערעור -על  תנאי  של  הערעור  שבכותרת  שבאי

  כקובעת  כי  בהיעדר  הפקדת  ערבון  יהא –  לדידי  –יש  לקרוא  החלטה  זו  .  נדחה  מאליו

דעת  אם  לדחות  את  הערעור  אם  לאו  מבלי  צורך  ליתן  התראה  על -בידי  הרשם  שיקול

פרשנות  זו  של  ההחלטה  מתבקשת  לא  רק  מהיותה  מוסבת  הלכה .  לעשות  כןכוונתו  

  המחייבת  מתן 1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי431למעשה  על  תקנה  

אלא  אף  ובעיקר  מחובתו  החוקתית  של ,  התראה  על  דחיית  הערעור  באין  ערבון

: סוד  לחוק  י2ראו  סעיף  (דעתו  בכל  מקרה  ומקרה  -היושב  בדין  לעצמאות  שיקול

                                                           
, 'חשבון  ואח-דב  הלבץ  רואה'  נ'  מ  ואח"אילמקו  חברה  ישראלית  לייצור  מנורות  בע  4552/04א  "ע  12

 .13) 4(2004על -תק
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אם  נכון  וראוי  הוא  להורות  על  דחיית ,  כן-על,  השאלה  הנשאלת  היא).  השפיטה

. תשובתי  לשאלה  זו  היא  בשלילה?  הערעור  שבפני  בשל  האיחור  בהפקדת  הערבון

ההחלטה :  נסיבות  המקרה  שבפני  ברורות  המה  ואינן  שנויות  במחלוקת  בין  הצדדים

כן  באיחור  של -המדובר  על.  6.9.2004  והערבון  הופקד  ביום  22.8.2004הומצאה  ביום  

אף  איחור  של  יום  אחד  הוא  איחור  אולם  בכך  לא  סגי  שכן  השאלה ,  אמת.  יום  אחד

המועד  להפקדת .  היא  אם  יש  טעם  להאריך  המועד  בשל  איחור  זה  בנסיבות  העניין

, ואין  מדובר  במועד  הקבוע  בחיקוקהרשם  שחם  '  כבהערבון  נקבע  בהחלטתו  של  

: וראה(דעתו  של  הרשם  -ף  בלא  טעם  מיוחד  לפי  שיקול  ניתן  להאריכו  א–וככזה  

 –אין  משמעות  הדבר  שהארכת  מועד  תינתן  כדבר  שבשגרה  )    לתקנות528התקנה  

, זוסמן:  ראה(לאיחורו  "  הסבר  מתקבל  על  הדעת"עדיין  נדרש  בעל  דין  מאחר  ליתן  

ר בענייננו  המדוב).  888)  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי

כאמור  באיחור  של  יום  אחד  כך  שניתן  להניח  כי  עם  הפקדתו  של  הערבון  הובטח 

, אמת.  כך  שלא  נפגעה  כל  זכות  שלו,  1עניינם  של  המשיבים  כולם  ובכללם  משיב  

  אולם –  ארוכה  מדי  –ההליכים  המקדמיים  בתיק  זה  נמשכים  תקופה  ארוכה  מאוד  

הערבון .  בהקשר  זהפיה  -לא  מצאתי  כי  באיחור  של  יום  אחד  תתהפך  הקערה  על

בכפוף  להכרעה (וניתן  להכריע  בשאלות  האמיתיות  השנויות  במחלוקת  ,  הופקד  כעת

, בנסיבות  אלו).  שאיני  מביע  לגביו  כל  עמדה,  בערעור  על  החלטת  הרשם  שהוגש

שומה  עלינו  להעדיף  את  האינטרסים  של ,  1ומשלא  הוכחה  כאמור  פגיעה  במשיב  

על  דרך  זו  שהערעור ,    על  שיהוי  או  זלזולשאיחורם  המזערי  אינו  מעיד,  המערערים

 )).לא פורסם ('מנחם ליבוביץ' מ נ" בע1984) אלגם('את ג.א 412/00: וראה(ישמע 
 ".נדחית, כי הבקשה למחיקת הערעור או לדחייתו, איפוא, התוצאה

 בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הפקדת  ערבוןל  שחם'  ע  הרשם  'כב  נעתר  6392/0213א  "ע  -ב

 : בקובעו כי

בקשה  הוגשה  לאחר  שאצל  המערער  התקבלה  הודעה  לפיה  נרשם  ההליך  לדחיה ה"

טען  המערער  כי  ההודעה  בדבר  הפקדת  ערבון  לא ,  בתחילה.  באין  הפקדת  ערבון

המשפט  העלה  כי  קיים  אישור  מסירה  בדבר -לאחר  שבירור  בבית.  נתקבלה  אצלו

, מ"עהבנק  הבינלאומי  הראשון  ב,  ביקש  המערער,  קבלת  ההודעה  אצל  המערער

איפשרתי  למערער  להגיש ,  בהמשך  לכך.  להאריך  לו  את  המועד  להפקדת  הערבון

תצהיר  אשר  יבהיר  את  הנסיבות  אשר  הביאו  לכך  שהערבון  לא  הופקד  במועד 

 . כי המשיב מתנגד להארכת המועד להפקדת הערבון, יצויין. שנקבע
                                                           

 .393) 4(2002על -תק, שלמה שרון' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל נ 6392/02א "ע  13
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שר המדובר  בבקשה  להארכת  מועד  א.    לתקנות528נקודת  המוצא  נמצאת  בתקנה  

 . המשפט-אלא בהחלטה של בית, לא נקבע בחיקוק
, בהקשר  זה  נקבע.  אין  הבקשה  צריכה  להצביע  על  טעמים  מיוחדים  למתן  ארכה,  ככזו

של ,    היינו–כי  יש  להביא  בחשבון  את  האינטרסים  של  כל  הצדדים  הנוגעים  בדבר  

 ,לוין'    השופט  ש,המשנה  לנשיאדברי  (ושל  הציבור  בכללותו  ,  של  המשיב,  המבקש

  ..).625) 3(ד נב"פ, ף כפר שיתופי להתיישבות"כפר הרי' רוזן נ 3780/98א " בש-ב
כי ,  מן  התצהיר  שהוגש  עולה.  פי  שיקולים  אלה  יש  להעתר  לבקשה-כי  על,  נראה  לי

לא  הגיעה  ההודעה  בדבר  הפקדת  ערבון ,  אשר  טיבה  המדוייק  לא  הוברר,  עקב  תקלה

המייצג  אותו ,  כוחו  של  הבנק-ימאת  מחלקת  הדואר  של  הבנק  המערער  למשרד  בא

הוודאות  בדבר  הנסיבות  המדוייקות  שהביאו -חרף  אי,  ברם.  בהליך  שבכותרת

-לבנק  זכות  חוקתית  לערער  על  פסק.  אין  מקום  לדחיית  הבקשה,  לתקלה  האמורה

אפילו  היה  בידי  לקבוע  כי  מחדלו  של  הבנק  להפקיד .  משפט  קמא-דינו  של  בית

אין  בכך  כדי  להצדיק  את  התוצאה ,  סבירה  מצידוערבון  במועד  נעוץ  בהעדר  שקידה  

תוצאה  זו  חורגת .  הדרסטית  של  איון  זכות  חוקתית  זו  בשל  איחור  בהפקדת  הערבון

מנת  להגן  על  עניינו  של -היא  אף  אינה  דרושה  על.  מכל  יחס  סביר  לחומרת  המחדל

המשפט  בבקשה  לדחיית  ההליך  לאחר  שהערבון  לא -אשר  לא  פנה  לבית,  המשיב

אינה  כזו  המגבשת ,  אשר  המחדל  גרם  לה,  גם  מידת  העיכוב  בהליך.  עדהופקד  במו

כי ,  אוסיף.  למשיב  אינטרס  נגדי  השקול  לעניינו  של  המערער  במיצוי  הליכי  הערעור

עצם  קרות .  המשפט-בנסיבות  העניין  גם  לא  ניתן  למצוא  זלזול  של  המערער  בבית

  נקט  בצעדים ומה  גם  שהבנק,  המשפט-תקלה  משרדית  אינה  בבחינת  זלזול  בבית

 . מיידיים לשם תיקון התקלה מייד לכשזו נתגלתה לו
  ".התוצאה היא כי הבקשה מתקבלת

 : שחם'  ע הרשם'כב נקבע מפי 3559/0214 א"ע -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון במסגרת הערעור שבכותרת"
כי ,  המן  הבקשה  עול.  17.7.02הבקשה  הוגשה  ביום  .  28.4.02הערעור  הוגש  ביום  

 ,26.5.02כוח  המבקשים  ביום  -ההודעה  בדבר  קביעת  הערבון  בתיק  נתקבלה  אצל  באי

וכי  המערערים  לא  הצליחו  לגייס  את  סכום  הערבון  עד  לחלוף  התקופה  שנקבעה 

הבקשה  שבפני  הוגשה  לאחר  שנתקבלה  אצל  המערערים .    ימים30  –היינו  ,  בהודעה

ההודעה  האמורה  היא  מיום .  בוןבאין  הפקדת  ער,  הודעה  בדבר  רישום  ההליך  לדחיה

, המערערים  מתארים  בבקשתם  את  ניסיונם  לגייס  את  סכום  הערבון.  10.7.02

                                                           
 .403) 3(2002על -תק, המועצה להסדר' מ נ"מועדון מנויי טוטו זהב בע 3559/02א "ע  14
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והמתנתם  לקבלת  כספים ,  פוסק  לגייס  כספים-וטוענים  כי  על  רקע  ניסיונם  הבלתי

עד  ליום ,  פי  האמור  בבקשה-על,  כספים  האמורים  להשתלם(מ  "משלטונות  מע

ו  במועד  בבקשה  להאריך  את  המועד  להפקדת ולא  פנ,  לב-טעו  בתום,  )15.8.02

 . ערבון
 . דין הבקשה להתקבל

 .1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528נקודת  המוצא  לדיון  נמצאת  בתקנה  

. אלא  בהחלטה  שיפוטית,  המדובר  בבקשה  להארכת  מועד  אשר  לא  נקבע  בחיקוק

  .אין הבקשה צריכה להצביע על טעמים מיוחדים למתן ארכה, ככזו
כי  יש  להביא  בחשבון  את  האינטרסים  של  כל  הצדדים  הנוגעים ,  בהקשר  זה  נקבע

 ,המשנה  לנשיאדברי  (ושל  הציבור  בכללותו  ,  של  המשיב,  של  המבקש,    היינו–בדבר  

ד "פ, ף כפר שיתופי להתיישבות"כפר הרי' רוזן נ 3780/98א " בש-ב ,לוין' השופט ש

  )...625) 3(נב
 ? די ביטוי במקרה שבפניכיצד באים שיקולים אלה לי

היה  על .  המערערים  לא  פעלו  בשקידה  הנדרשת  במילוי  חובתם  להפקיד  את  הערבון

בבקשה  מתאימה  למתן  ארכה  לצורך  הפקדת ,  מבעוד  מועד,  המערערים  לפנות

ובקשתם  לארכה  הוגשה  רק  לאחר  שקיבלו ,  המערערים  לא  פעלו  בדרך  זו.  הערבון

כי  מטיעוני  המשיבה  אף ,  דומה.  פקדת  ערבוןהודעה  על  רישום  ההליך  לדחיה  באין  ה

לב  מספקת  למועד -כי  מחדלי  המערערים  נעוצים  בחוסר  תשומת,  עולה  אפשרות

הטיעון  המתייחס ,  למשל,  וראו(אשר  גרמה  לכך  שמועד  זה  הוחמץ  ,  הפקדת  הערבון

 ). לשיחרור הכספים שהיו נתונים לעיקול
נני  סבור  כי  התנהגות אי,  בנסיבות  העניין.  דין  הבקשה  להתקבל,  חרף  זאת

אף  כי  אין  בבקשה  מענה  מספיק  לתהיית .  המשפט-המערערים  עולה  כדי  זלזול  בבית

ניכר  מן  הבקשה  רצון  כן ,    להפקיד  את  הערבון2המשיבה  בדבר  יכולתו  של  המערער  

, מחדל  המערערים  אינו  חמור.  למצות  את  הליכי  הערעור  ולהפקיד  את  הערבון

איני .  המשפט-לתייג  אותו  כקרוב  לזלזול  בביתבאופן  המצדיק  ,  מתמשך  או  שיטתי

-כי  מחדלי  המערערים  מחייבים  דחיית  ההליך  בלא  שניתן  להם  יומם  בבית,  סבור  גם

. דחיית  הבקשה  שבפני  פירושה  הוא  שלילת  זכותם  של  המערערים  לערער.  המשפט

העומדת  ביחס  סביר  למחדלם  של ,  אני  סבור  כי  תוצאה  כזו  אינה  תוצאה  מידתית

כי  מחדלם  של  המערערים  לא  הביא  להתמשכות  רבה  בהליכים ,    יש  לזכור.המערערים

פגיעה  משמעותית ,  בנסיבות  העניין,  לא  נגרמה.  המקדמיים  של  הפקדת  הערבון

 . באינטרס המשיבה לכך שהליכי הערעור יסתיימו תוך פרק זמן סביר
המשפט  בבקשה  לדחות  את -כי  המשיבה  לא  פנתה  ביזמתה  לבית,  עוד  יש  לזכור
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המשפט -ידי  בית-וההליכים  בעניין  זה  ניזומו  על,  יך  באין  הפקדת  ערבוןההל

אני  סבור  כי  שיקלול  האינטרסים  היחסיים  של ,  במצב  זה).  והמערערים  בעקבותיו(

, הצדדים  גובר  האינטרס  של  המערערים  במיצוי  זכותם  לערער  על  אינטרס  המשיבים

 -  בהשופטת  דורנר'  כב  לעניין  זה  יפים  דבריה  של.  ומצדיק  היעתרות  לבקשה  שבפני

 )5(ד נה"פ, סלון  מרכזי  למכונות  כביסה  וטלוויזיה  בבית  אל  על'  נדב  נ  1958/00א  "ער

43:  
אשר  אינם  יורדים  לגופה  של ,  הדין-בדחייתה  של  תובענה  מטעמים  שבסדר'

יש  כדי  לגרום  לפגיעה  קשה  בזכות  הגישה ,  העילה  המשפטית  הנטענת  בה

טה  שיש  בה  כדי  לשלול  את  מימושה  של החל.  שהינה  זכות  יסוד,  לערכאות

שקולה  מבחינת  תוצאתה  האופרטיבית  לשלילת  הזכות ,  זכות  יסוד  זו

וזאת  אף  מבלי  להיזקק ,  המשפט-המהותית  שמכוחה  מבקש  אדם  סעד  מבית

כדי ,  במידה  רבה,  ויש  בה,  תוצאה  זו  קשה  היא.  לבחינת  העילה  הנטענת  לגופה

להכריע  בסכסוכים ,    השיפוטילסכל  את  תכליתו  הבסיסית  ביותר  של  ההליך

 . ולהביא לאכיפת שלטון החוק, הדין-בהתאם לזכויותיהם המהותיות של בעלי
מחוייב  לעשות ,  ככל  רשות  שלטונית  אחרת,  המשפט-בית,  יתרה  מזאת

בהקשר .  שימוש  בסמכויותיו  באופן  העולה  בקנה  אחד  עם  עיקרון  המידתיות

אים  הפורמליים  לדחיית משמעות  הדבר  היא  שגם  אם  נתקיימו  התנ,  הנדון

המשפט  להוסיף  ולבחון -שומה  על  בית.  אין  בכך  משום  סוף  פסוק,  התובענה

-העשויים  אף  הם  לרפא  את  הנזק  שנגרם  על,  האם  קיימים  אמצעים  חלופיים

-בדרך,  בפרט.  אך  בכוחם  למזער  את  הפגיעה  בזכות  היסוד,  ידי  הפגם  הדיוני

ר  בתשלום  הוצאות המשפט  יחייב  את  הצד  המפ-כלל  ראוי  הוא  כי  בית

אך  בה  בעת  יאפשר  לו  להמשיך  ולנהל  את ,  המשקפות  את  הנזק  שנגרם  על  ידו

  '.המשפט-ההליך ולמצות את יומו בבית
 . גם למקרה שבפני, בשינויים המחוייבים, דברים אלה יפים

צודקת  המשיבה ,  אשר  למועד  הפקדת  הערבון.  כי  אני  נעתר  לבקשה,  התוצאה  היא

וליכולתו  להפקיד  את ,  2ה  שבפני  כל  התייחסות  למערער  כי  אין  בבקש,  בטענתה

המערערים .  איני  רואה  מקום  להיעתר  למלוא  הארכה  המבוקשת,  במצב  זה.  הערבון

. במניין  הימים  יבואו  גם  ימי  הפגרה.    ימים  מקבלת  החלטה  זו21יפקידו  ערבון  תוך  

. ה  נוספתבלא  צורך  בכל  הודע,  יידחה  הערעור,  לא  יופקד  הערבון  תוך  המועד  האמור

מ "ח  סכום  זה  יצורף  מע"  ש750המערערים  ישאו  בהוצאות  המשיבה  בבקשה  זו  בסך  

  ".והוא ישא הפרשי ריבית והצמדה מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל, כדין
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באין  הפקדת ,  בקשה  לביטול  החלטה  על  רישום  ההליך  לדחיה  נדונה  552/0215א  "ע  -ב

 :  הרשם כי'נפסק מפי כב. במסגרת הערעורוכן בקשה להפחית את הערבון , ערבון

 . החלטתי להעתר לבקשה. 2"
נקודת ,  נוכח  העובדה  שלמעשה  המדובר  בבקשה  להארכת  מועד  להפקדת  ערבון

המדובר .  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528המוצא  נמצאת  בתקנה  

. המשפט-אלא  בהחלטה  של  בית,  בבקשה  להארכת  מועד  אשר  לא  נקבע  בחיקוק

, בהקשר  זה  נקבע.  אין  הבקשה  צריכה  להצביע  על  טעמים  מיוחדים  למתן  ארכה,  ככזו

של ,    היינו–כי  יש  להביא  בחשבון  את  האינטרסים  של  כל  הצדדים  הנוגעים  בדבר  

, לוין'    השופט  ש,המשנה  לנשיאדברי  (ושל  הציבור  בכללותו  ,  של  המשיב,  המבקש

  ..).625) 3(ד נב"פ,  להתיישבותף כפר שיתופי"כפר הרי' רוזן נ 3780/98א " בש-ב
לשאלה  אם  התנהגותו  של  המבקש ,  הדעת  האמור-במסגרת  שיקול,  עוד  ניתן  משקל

קיום  דיון  בערעורו -שחומרתו  מצדיקה  אי,  המשפט-הצביעה  על  זלזול  כזה  בבית

 . לעיצומם של דברים
 ? כיצד באים שיקולים אלה לידי ביטוי במקרה שבפני. 3

 . הנדרשת במילוי חובתו להפקיד את הערבון בו חוייבהמערער לא פעל בשקידה 
לא  קיבל  דברי  דואר  שנשלחו  לכתובת  שהוא ,  מן  האופק"  נעלם"המערער  ,  בפועל

ולא  נקט  משך  תקופה  של  חודשים  אחדים  בכל  פעולה  לקידום ,  עצמו  ציין  ככתובתו

שהמשיב  מצא  עצמו  נדרש  להגיש  בקשה ,  הדברים  הגיעו  לידי  כך.  הליכי  הערעור

צודק  המשיב  בטענתו ,  זאת  ועוד.  באין  יכולת  לאתר  את  המערער,  חליף  המצאהלת

כי  מתעורר  סימן  שאלה  ביחס  לקבלת  ההודעה  בדבר  החובה  להפקיד  ערבון  ביום 

הוא  הכתובת ,  שכן  לכאורה  ניתן  להניח  שדבר  דואר  שנשלח  לתא  דואר,  11.3.02

 . יןאמנם נמסר לבעל תא הדואר או למיופה כוחו כד, שמסר המערער
העדר  יכולת  ליצור  קשר  עם  המערער  בהמשך  ההליך  עלול  לגרור  את  מחיקתו  של 

, עם  זאת.  כי  המערער  יקח  עניין  זה  לתשומת  ליבו  להבא,  ראוי.  ההליך  מחוסר  מעש

הנעוצים  במשבר  אישי  בו  היה ,  ידי  המערער  למחדליו-לב  להסבר  שניתן  על-בשים

,   יביאו  לדחיית  הבקשה  שבפניאיני  סבור  כי  יהיה  זה  נכון  שמחדלים  אלה,  נתון

, בהקשר  זה  יש  לזכור.  המשפט-ולדחיית  הערעור  בלא  שניתן  למערער  יומו  בפני  בית

-כי  לאחר  שהתברר  למבקש  בחודש  מאי  כי  דבר  דואר  שנשלח  אליו  חזר  לבית

נקט  בפעולה  תוך  זמן  קצר  ופנה  בבקשה  שבפני ,  המשפט  העליון  בציון  כי  לא  נדרש

הסף -ואין  מקום  לדחייתו  על,  ערער  לא  נטש  את  ההליךכי  המ,  יוצא.  המשפט-לבית

                                                           
 .2100) 2(2002על -תק, פקיד שומה חיפה' איתן חנני נ 552/02א "ע  15
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 . הדומה במהותה לחוסר מעש, הפקדת ערבון-בשל אי
ואינה ,  הסף  היא  חמורה  מדי  בנסיבות  העניין-תוצאה  זו  של  דחיית  ההליך  על,  אכן

כי  אף ,  אוסיף.  משקפת  פגיעה  מידתית  בזכות  החוקתית  הערעור  הנתונה  למבקש

איני  סבור  כי  מידתה  ועוצמתה ,  עד  עתה  היא  ניכרתשהתמשכות  ההליכים  בתיק  זה  

המצדיקה  תוצאה  של  דחיית  הערעור  בלא  שהתברר ,  משקפים  פגיעה  כזו  במשיב

 2061/99א  "ע(שונה  מקרה  זה  מן  המקרה  אליו  מפנה  המשיב  ,  אגב,  בכך.  לגופו

 ). 194) 3(ד נד"פ, ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות' ישורון נ
הבקשה  שבפני  אינה  מפורטת  במידה .  ור  או  להפחתת  ערבוןאשר  לבקשה  לפט.  4

, לא  צורף  לה  כל  תיעוד  בדבר  הכנסותיו  של  המערער  ובני  ביתו.  הנדרשת  לשם  כך

. לא  צורפו  לה  תדפיסי  חשבון  בנק  מששת  החודשים  האחרונים.  הוצאותיו  או  נכסיו

מסרו לא  נ.  לא  נמסרו  כל  פרטים  או  מסמכים  ביחס  לחובותיו  הנטענים  של  המערער

חסר  זה  מונע .  כל  פרטים  ביחס  לאפשרות  גיוס  סכום  הערבון  מאת  צדדים  שלישיים

, אני  מאפשר  לו,  לב  לכך  שהמערער  אינו  מיוצג-בשים,  עם  זאת.  היעתרות  לבקשה

אשר  יכלול  את  הפרטים ,  להגיש  תצהיר  מפורט  בדבר  מצבו  הכלכלי,    ימים15תוך  

 . יבהמשפט ולמש-התצהיר יוגש במקביל לבית. האמורים
לעולה  מן ,    ימים  נוספים  מקבלת  החומר  לידיו10תוך  ,  יוכל  המשיב  להגיב,  אחרי  כן

 . התצהיר
לא  יידחה  הערעור ,  במובן  זה  שבשלב  זה,  כי  החלטתי  להעתר  לבקשה,  התוצאה  היא

כאמור ,  לעניין  הבקשה  לפטור  מהפקדת  ערבון,  הצדדים  יפעלו.  באין  הפקדת  ערבון

  ".ין זהאחרי כן אחליט גם בעני. לעיל

 : נפסק כי344/0216 א"ע -ב

 . בפני בקשות להארכת מועד להפקדת ערבון ובקשה להחלפת ערבון"
המערערים  הגישו  הודעת  ערעור  ביום .  1הבקשה  להארכת  מועד  להפקדת  ערבון  

' השופט  י'  כב(שבע  -המשפט  המחוזי  בבאר-דינו  של  בית-  על  פסק10.1.2002

כוחם -ח  וההודעה  על  כך  הועברה  לבא"  ש40,000סכום  הערבון  נקבע  על  ).  טימור

   נשלחה  הודעה 17.2.02משלא  הופקד  הערבון  כאמור  עד  ליום  .  18.1.02ביום  
  פנו 27.2.2002ביום  .  כוח  המערערים  לפיה  הערעור  נרשם  לדחיה-לבא)  24.2.02(

 . המשפט וביקשו להאריך את המועד להפקדת ערבון-המערערים לבית
  מועד  שנקבע  בחיקוק  וככזה  לא  מוטלת  על המועד  להפקדת  ערבון  אינו.  2

).   לתקנות528תקנה  (להארכת  מועד  "  טעם  מיוחד"המערערים  החובה  להצביע  על  

                                                           
 .479) 2(2002על -תק, בנק מרכנתיל דיסקונט' סימלמיץ בלה נ 344/02א "ע  16
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סדר  הדין ,  זוסמן'  י(על  המערערים  ליתן  הסבר  מתקבל  על  הדעת  לאיחור  ,  עם  זאת

בבקשה ).  888  ))1995(ירושלים  ,  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  האזרחי

דובר  באיחור  קל  של  מספר  ימים  שנבע  מטיפולים  רפואיים  שעברו נטען  כי  מ

של ,  אימם,  1המערערת  .  3והמערערת  ,  שמטפל  בכל  הליכי  הערעור,  2המערער  

הינה  אישה  מבוגרת  וערירית  הגרה  בדימונה  והיתה  תלויה ,  3-  ו2המערערים  

   כי  בתקופה  האמורה  פוטר2עוד  טוען  המערער  .    לצורך  הגשת  המסמכים2במערער  

דבר  שגזל  מזמנו  מאחר  והיה  טרוד  בחיפוש  אחר  מקורות  מימון  לטיפולים ,  מעבודתו

 . הרפואיים
הגשת -אך  אין  בכך  להסביר  את  מחדלם  של  המערערים  באי.  על  כל  אלה  אין  חולק

לשם  גיוס ,  בו  היו  נתונים,  הגם  שמדובר  בלחץ  של  זמן,  בקשה  מתאימה  במועד

לבקשה  לחלופת  ערובה  נחתמו  ביום התצהירים  ,  כעולה  מתגובת  המשיב.  הכספים

בכך  יש  להצביע  כי .  27.2.02  ואילו  הבקשה  למתן  ארכה  הוגשה  רק  ביום  18.2.02

 . מדובר באיחור של ימים מעטים, עם זאת. המבקשים לא נקטו בשקידה הנדרשת
, ניתן  מעמד  בכורה  לאינטרס  המערערים  במיצוי  זכותם  החוקתית  לערער,  במצב  זה

בעצם  הפקדת  הערבון ,  בעיקרו,  המתמצה,    אינטרס  המשיבהואינטרס  זה  גובר  על

). 625)  3(ד  נב"פ,  ף  כפר  שיתופי  להתיישבות"כפר  הרי'  רוזן  נ  3780/98א  "ראו  בש(

 . הבקשה להפקדת חלופה לערובה .לבקשה למתן ארכה, איפוא, אני נעתר
באשר  אין  בה  משום  בטוחה  ממשית ,  הבקשה  היא  לפטור  מערובה,  במהותה.  3

פת  לעצם  חיובם  האפשרי  של  המערערים  בהוצאות  המשיבים  בהליך המתווס

  ".שבכותרת

 : קלמנוביץ-מאק'  ח הרשמת'כב נפסק מפי 3790/0017א "בש -ב

  לדחות   זולטי'הרשם  א'  כבזוהי  בקשה  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  על  החלטת  "

 . את בקשת המבקשים לפטור מערבון
  הגישו 1.5.00ביום  .  12.4.00קשים  ביום    והומצאה  למב3.4.00ההחלטה  ניתנה  ביום  

 .  הוגשה הבקשה שבפני25.5.00ביום . ואף היא נדחתה, המבקשים בקשה לעיון חוזר
-הנימוק  היחידי  להארכת  המועד  המובא  בבקשה  הוא  היותם  של  המבקשים  בלתי

 . כך טוענים המבקשים כי סיכוייהם לזכות בערעור טובים. דין-ידי עורך-מיוצגים על
תקנה (ולפיכך  נדרש  טעם  מיוחד  כדי  להאריכו  ,    להגשת  ערעור  קבוע  בחיקוקהמועד

 ). 1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי528
טעם ,  כשלעצמה,  דין  אינה  מהווה-ידי  עורך-העובדה  שהמבקשים  אינם  מיוצגים  על

                                                           
 .2126) 2(2000על -תק, בנק לאומי לישראל' אלרום השקעות בינוי נ 3790/00א "בש  17
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 ). 370 )2(90 על-תק, יעל סלע'  פלטיאל סלע נ2040/90א "רע(מיוחד 
  בבקשה  הסבר  כיצד  ומדוע  השפיע  חוסר  הייצוג  על  מועד  הגשת במקרה  זה  אף  אין

האם  עשו ,  המבקשים  נמנעים  מלפרט  האם  ניסו  לברר  את  המצב  המשפטי:  הערעור

 . מאמץ כלשהו לעמוד במועד וכיוצא בזה
ואין  מקום ,  טענת  חוסר  הייצוג  מהווה  מסגרת  ללא  כל  תוכן,  בהעדר  נתונים  כאמור

 . לקבלה
  ".הבקשה נדחית

בקשה  להארכת  מועד  להפקדת  ערבון  ובקשה  לדחיית  בקשת   נדונה  684/0018א  "ער  -ב

 : נקבע כי. הפקדת ערבון-רשות הערעור מחמת אי

  קיבלה 27.4.00ביום  .  26.1.00בקשת  רשות  הערעור  נשוא  הבקשות  הוגשה  ביום  .  1"

ולפיה  נדרשו  המבקשים  להפקיד ,  כוח  המבקשים  הודעה  על  קביעת  ערבון-באת

בטרם  חלפה  תקופה  זו  ביקשו  המבקשים .  עשר  יום-  תוך  חמישה20,000ערבון  בסך  

-בהתאם  להוראות  הנוהל  שנקבעו  על.  להגיש  בקשה  להארכת  מועד  להפקדת  ערבון

ביקשו  המבקשים  לצרף  את  תגובת )  2)  1(ד  נא"פ  -ופורסמו  ב(הנשיא  '  ידי  כב

) 18.5.00ביום  (אולם  זה  לא  הגיב  ולפיכך  הגישו  המבקשים  .  המשיב  לבקשתם

להגיש )  26.5.00ביום  (עם  קבלת  הודעה  זו  הוריתי  למבקשים  .  המשפט-הודעה  לבית

בבקשה )  30.5.00ביום  (בשלב  זה  פנה  המשיב  .  את  בקשתם  בלא  תגובת  המשיב

כעת  מונחות  בפני  שתי .  הפקדת  ערבון-למחיקת  בקשת  רשות  הערעור  עקב  אי

 . הבקשות
. 15.9.00ן  עד  ליום  בקשת  המבקשים  היא  להארכת  מועד  להפקדת  הערבו.  2

 –ולטענתם  (ח  על  חשבון  חובם  "  ש10,000הם  משלמים  מדי  חודש  למשיב  ,  לטענתם

סכום  זה  מתווסף  להוצאות  הקיום  שלהם ).  מנת  למנוע  את  פינויים  מביתם-על

  נאלץ  למצוא  את  פרנסתו 1'  כי  המבקש  מס,  עוד  נטען.  ולפיכך  הם  מתפרנסים  בדוחק

לפיכך .  שוב  לישראל  רק  בתחילת  ספטמברמחוץ  לגבולות  ישראל  והוא  עתיד  ל

. המשיב  מתנגד  לכל  ארכה.  מבוקש  כי  המועד  להפקדת  הערבון  יוארך  עד  חזרתו

מתגוררים  המבקשים  בבית  רחב  ידיים  ואין  לשמעם  בטענה  שידם  אינה ,  לטענתו

 . משגת להפקיד ערבון
יש  ממש  בטענת  המשיב  לגבי  כך  שלמעלה  ממחצית  השנה  מאז  נפתח  תיק ,  אכן.  3

בקשת  רשות  הערעור  טרם  הופקד  בו  ערבון  וההחלטה  נשוא  בקשת  רשות  הערעור 

אפשר  גם  שאילו  היתה  בקשה  זו  נדונה  בחודש  מאי  לא  היה  מקום .  טרם  הפכה  סופית

                                                           
 .637) 3(2000על -תק, טפחות בנק' ר דמבובסקי ליליאנה נ"ד 684/00א "רע  18
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אולם  האחריות  לעיכובים .  להיעתר  לדחיית  הפקדת  הערבון  בכארבעה  חודשים

הזדרזו ,  ר  לעילכאמו.  שחלו  בטיפול  בהליך  אינה  רובצת  רק  לפתחם  של  המבקשים

המבקשים  והגישו  את  הבקשה  להארכת  מועד  להפקדת  הערבון  בתוך  התקופה 

העובדה  שהמשיב  לא  מסר  בכתב  את  עמדתו  לבקשה .  שנקצבה  להפקדתו)  הקצרה(

 31.7.00כך  שרק  ביום  .  הביאה  לעיכוב  הטיפול)  אלא  מיהר  והגיש  בקשת  מחיקה(

ים  כיום  במצב  בו  הארכה אנו  מצוי.  הוגשה  תגובת  המשיב  לבקשה  להארכת  מועד

המועד  להפקדת  ערבון  אינו  קבוע ,  כידוע.  המבוקשת  עומדת  על  פחות  משלושים  יום

 528תקנה  :  וראו(  אין  מי  שמבקש  להאריכו  נזקק  לטעם  מיוחד  –בחיקוק  וככזה  

הסברם  של  המבקשים  לארכה  המבוקשת  הוא  מתקבל ).  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

  ודאי –)  888)  1995,  מהדורה  שביעית  (  הדין  האזרחיסדרי,  זוסמן'  י:  וראו(על  הדעת  

 . הארכה) בנסיבות(בהתייחס לתקופה המוגבלת לגביה נדרשת 
המשיב  לא  הראה  אינטרס  ממשי  הגובר  על  עניינם  של  המבקשים  בבירור  בקשת 

בלא  הזנחה  או  התרשלות  ומטעם  זה ,  כאמור,  המבקשים  פעלו.  רשות  הערעור  שלהם

 ). 625) 3(ד נב"פ, ף"כפר הרי' גיא רוזן נ 3780/98א "בש: וראו(נענית בקשתם 
 " .הפקדת ערבון-ממילא נדחית הבקשה לדחיית בקשת רשות הערעור מחמת אי

 : נפסק כי. הפקדת ערבון- נדחתה בקשת רשות ערעור עקב אי1838/0019א "רע -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון"
  הומצאה  למבקשת 30.3.00ביום  .  8.3.00בקשת  רשות  הערעור  הוגשה  ביום  .  1

עשר  יום  ממועד -לפיה  נדרשה  להפקיד  ערבון  תוך  חמישה,  הודעה  על  קביעת  ערבון

ניסתה ,  למעלה  מחודש  לאחר  חלוף  המועד,  19.5.00ביום  .  המצאת  ההודעה

המזכירות  סרבה  לקבל  את  הערבות  ולפיכך  הוגשה .  המבקשת  להפקיד  את  הערבון

החלטתי  בה )  28.5.00ביום  (ביני  לביני  ניתנה  .  יהבקשה  שבפנ)  7.6.00ביום  (

-התבקשה  המבקשת  ליתן  טעם  מדוע  לא  תידחה  בקשת  רשות  הערעור  מחמת  אי

 . הפקדת ערבון
-  אי–הפקדת  הערבון  במועד  -בבקשה  שבפני  מציינת  המבקשת  שני  נימוקים  לאי.  2

כוחה  של  המבקשת  וקשיי -ידי  משרד  בא-טיפול  הולם  על-ניהול  מעקב  ואי

הואיל  והמבקשת .  שת  ומנהלה  בגיוס  הערבות  הבנקאית  הנדרשת  מן  הבנקהמבק

והואיל  וסניף  הבנק  עבר ,  מנהלת  את  חשבונותיה  בבנק  שמוזג  עם  הבנק  המשיב

כי  מנהלה  נאלץ  לצאת )  ללא  פירוט(עוד  טוענת  המבקשת  .  שינויים  רבים  לאחרונה

מוסיפה המבקשת  .  ל  מספר  פעמים  ולפיכך  לא  טופל  נושא  הערבות  במועד"לחו

                                                           
 .74) 3(2000על -תק, מ" בעבנק הפועלים' מ נ"גיל אימפורט בע. י 1838/00א "רע  19
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כוחה  כי  הערבות  לא  הופקדה  במועד  הזדרז  הלה  ופעל -כי  משהתברר  לבא,  וטוענת

המשיב  מתנגד .  לגיוס  כספי  הערבון  ונעשה  ניסיון  מיידי  להפקיד  את  הכספים

 –הפקדת  הערבון  במועד  -אין  בפי  המבקשת  הסבר  ממשי  לאי,  לטענתו.  לבקשה

 . זולת רשלנות או טעות
  המועד  להפקדת  ערבון  אינו  קבוע  בחיקוק  ולפיכך  אין ,אכן.  דין  הבקשה  להידחות.  3

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528כפי  שנדרש  בתקנה  ,  "טעם  מיוחד"הארכתו  טעונה  

" הסבר  מתקבל  על  הדעת"עם  זאת  נצרך  המבקש  עדיין  להציג  .  1984-ד"התשמ

, מהדורה  שביעית  (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  וראו  י(להארכת  המועד  הנדרשת  

-כי  אי,  כבר  נפסק.  לא  נמצא  למבקשת  הסבר  מעין  זה).  לוין'  ר  ש"  בעריכת  ד,1995

א "בש(אשר  אינו  עניין  של  מה  בכך  ,  הפקדת  ערבון  במועד  מהווה  פגם  הדבק  בהליך

א "רע;  148)  2(97על  -תק,  מ"מגדל  חברה  לביטוח  בע'  אפרים  יהושע  נ  2005/97

-בית).  1580)  3(99על  -תק,  בנק  דיסקונט  למשכנתאות'  אוסאמה  גנאים  נ  5975/98

המשפט  יאות  אמנם  להאריך  את  המועד  להפקדת  ערבון  אם  עלה  בידי  המבקש 

גיא  רוזן   3780/98א  "בש:  וראו(להראות  כי  לא  התרשל  וכי  לא  זילזל  במילוי  חובתו  

אין  חולק  שההודעה .  המבקשת  לא  עמדה  בנטל  זה).  625)  3(ד  נב"פ,  ף"כפר  הרי'  נ

אין  גם  חולק  על  כך .  כוחה-  המבקשת  והן  אצל  באעל  קביעת  ערבון  התקבלה  הן  אצל

כוחה  של  המבקשת  את  הטיפול  בערבון  משך  כחודש -שמטעם  כלשהו  הזניח  בא

טענות  מנהל  המבקשת  אודות  עיכובים  וקשיים  בגיוס  כספי  הערבון  אינן .  וחצי

כוחו  על  כך  שהערבון  לא -כי  מרגע  שעמד  בא,  עם  טענתו,  לכאורה,  מתיישבות

  הטענה –לא  זו  בלבד  .  ס  הסכום  תוך  פחות  מעשרים  וארבע  שעותהופקד  במועד  גויי

אם  אכן :  זאת  ועוד.  ל  לא  פורטו"בדבר  נסיעות  תכופות  של  מנהל  המבקשת  לחו

קשיים  שאף  הם  לא  פורטו  די (נתקלה  המבקשת  בקשיים  בגיוס  כספי  הערבון  

 ? מדוע לא פנתה המבקשת מבעוד מועד בבקשה להארכת מועד מטעם זה) הצורך
והעובדה  שהמבקשת  ניסתה  להפקיד  את (ור  המשמעותי  בהפקדת  הערבון  האיח

. 28.5.00הביא  למתן  החלטתי  מיום  )  הערבון  לאחר  המועד  בלא  לבקש  ארכה  כנדרש

: וראו(וגם  עובדה  זו  מעידה  על  הפגיעה  באינטרס  הציבורי  כתוצאה  מן  האיחור  

 ). ל" הנ3780/98א "בש
ומשלא  הופקד  ערבון  במועד  ולא ,  לכך-אי.  הבקשה  להארכת  מועד  נדחית  איפוא

אני  מורה  על  דחיית  בקשת ,  דחיית  בקשת  רשות  הערעור  עקב  כך-ניתן  טעם  לאי

 431  -ו)  ב(404בהתאם  להוראות  תקנות  .  הפקדת  ערבון-רשות  הערעור  עקב  אי

 " .1984-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי
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 :  גל' מ השופט'כב נפסק מפי 3015/0020) ם-י(א "בש

הרי  הסוגיה  המועלית  בה ,  ות  שהבקשה  הפורמלית  היא  להארכת  מועדלמר.  5"

להלן  ייושמו ,  לפיכך.  דין  או  החלטה  אחרת-מקבילה  לזו  של  עיכוב  ביצוע  פסק

שהגשת  ערעור  כשלעצמה ,  הכלל  הראשי  הינו.  המבחנים  החלים  על  עיכוב  הביצוע

דר  הדין   לתקנות  ס466תקנה  (אינה  מהווה  עילה  מספקת  להורות  על  עיכוב  ביצוע  

דין  המורה  על  ביצוע -הפסיקה  מבחינה  בין  עיכוב  ביצוע  של  פסק,  עם  זאת).  האזרחי

דין  המורה  על  חיוב  כספי  יעוכב -פסק.  לבין  עיכוב  ביצוע  של  דבר  בעין,  חיוב  כספי

אם ,  כי  לא  ניתן  יהיה  להשיב  את  הכספים,  המשפט-רק  בנסיבות  בהן  שוכנע  בית

אודות ,  יש  להניח  תשתית  עובדתית  לכאוריתלשם  כך  .  החייב  יזכה  בהליכי  הערעור

קל  יותר  לשכנע ,  בכל  הנוגע  לצווי  עשה,  מנגד  לכך.  מצבו  הכספי  הרעוע  של  הזוכה

כן  עיכוב  הביצוע  לגביהם  יינתן  ביד  רחבה -על,  בקושי  להחזיר  את  המצב  לקדמותו

  ).666בסימן ,  ואילך859, שם, זוסמן' ר י"ד(יותר 
כאשר  הזוכה ,    כספי  הופך  לפסק  למימוש  נכס  בעיןדין  לביצוע  חיוב-פסק,  לעיתים

בנסיבות  אלו  אם  יזכה .  נוקט  בהליכי  הוצאה  לפועל  ועומדים  לממש  רכוש  של  החייב

אצלנו .  אפשרי  יהיה  להחזיר  את  המצב  לקדמותו-יקשה  או  בלתי,  בערעור

המשיב  נקט  בהליכי .  הגם  שהמצב  הוא  בדיוק  הפוך,  מתעוררות  שאלות  דומות

וניתן  צו  עיכוב  זמני  בכפיפות  להפקדת  סכום ,  מימוש  נכס  ממושכןהוצאה  לפועל  ל

כי  אין  הצדקה  לחייבם  להפקידו  וכי  יקשה  עליהם ,  שהמבקשים  טוענים  עתה,  כסף

 . מבלי שעסקיהם יפגעו קשות, לשאת בו
ניתן  להחיל  באנלוגיה  את  אותם  המבחנים  החלים ,  מכיוון  שהמדובר  בהתניה  כספית

. שמאחוריו  עומד  חשש  למימוש  של  נכס,  בי  חיוב  כספיעל  בקשה  לעיכוב  ביצוע  לג

. 403)  5(ד  נ"פ,  פקיד  שומה  חיפה'  חנני  נ  8240/96א  "  בש-מקרה  דוגמת  זה  נדון  ב

 : מבחן משולש החל בסוגיה דנן) 405-405( קבע שם מצא' השופט א' כב
בכך  שהמבקש  יניח  תשתית  עובדתית  מספקת  לטענותיו  באשר ,  ראשית'

למהותם  ולאפשרות ,  הדין-ו  כתוצאה  ממימוש  פסקלנזקים  שייגרמו  ל

ולצורך  כך  על  המבקש  להגיש  תצהיר  שבו  יפורטו  היטב  העובדות ,  תיקונם

המשפט -על  המבקש  לשכנע  את  בית,  שנית;  ...אשר  עליהן  נסמכות  טענותיו

מוטל  על ,  ושלישית;  בכך  שלכאורה  יש  לערעורו  סיכויים  טובים  להתקבל

גם  לפגיעה  האפשרית  שעלולה ,  שר  האמורבהק,  המשפט  לתת  את  דעתו-בית

 ' .להיגרם לזוכה כתוצאה מן העיכוב

                                                           
 .29866) 2(2000מח -תק, בנק לאומי' נ' שלמה גבאי ואח 3015/00) ם-י(א "בש  20
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עם .  הבקשה  שלפנינו  מתייחסת  לשני  המבחנים  הראשונים  ומתעלמת  מהשלישי.  6

  נעשה  בהחלטה –  פגיעה  אפשרית  במשיב  –האיזון  הנוגע  למבחן  השלישי  ,  זאת

המשיב  התייחסה עיקר  תשובת  .  בגדרה  נקבע  סכום  ההפקדה,  לעיכוב  הביצוע  גופה

 . כך מעבר לנקוב בהחלטה עצמה-אולם אין צורך להוסיף על, לנושא זה
ידי  ערכאת -כי  בחינה  נאותה  יותר  יכולה  להיעשות  על,  ברי:  אשר  לסיכויי  הערעור

ידי -שלושה  נימוקים  פורטו  לעיל  על  .  ידי  הערכאה  הדיונית-מאשר  על,  הערעור

שני  הראשונים  נוגעים .  ה  בערעורלהצביע  על  הסיכויים  הטובים  לזכי,  המבקשים

ואין  לנו  אלא  לחזור  על ,  לאיזונים  ולשיקולים  שנעשו  בבקשה  לעיכוב  ביצוע  עצמה

בהליך  עצמו  לא  הועלתה  טענה  לגבי  המסמך ,  לגבי  הנימוק  השלישי.  הנאמר  שם

בתצהיר  התשובה ,  ידי  המבקשים-וגם  לא  פורט  שם  על,  ידי  המשיב-שצורף  על

 . כל סכום חוב אחר, מטעמם
לגבי  הנזקים  אשר  לטענת  המבקשים  עלולים ,  כן  לדון  במבחן  הראשון-נותר  אם

שומה  על  מבקש  עיכוב  ביצוע ,  כמבואר  לעיל.  להיגרם  להם  בשל  חובת  ההפקדה

לפרט  היטב  בתצהיר  את  העובדות ,  בשל  חשש  לפגיעה  מוחשית  בעסקיו  או  ברכושו

 4מהאמור  בסעיף  שלפי  העולה  ,  עקא-דא.  הקונקרטיות  עליהן  נסמכות  טענותיו

מבלי  להתכבד  ולהיכנס ,  המדובר  בטענה  ערטילאית  וכללית,  לתצהירו  של  מר  גבאי

המבקשים  לא .  להעיד  על  העדר  יכולת  לשאת  בחיוב,  אל  פרטי  המצב  הכספי  לאשורו

לפרט  מדוע  חובת  ההפקדה  עלולה  לגרום ,  עמדו  בנטל  ההסבר  העומד  לפתחם

-פקיד  שומה  תל'  גנן  נ  6647/98  א"  ע-השוו  בדומה  לנאמר  ב(לקריסת  עסקיהם  

אינו  יוצא 'מבקש  כאמור  ,  ל"בפרשת  גנן  הנכמבואר  ).  1299)  1(99על  -תק,  4אביב  

 'הדין  לגביו-ידי  חובה  בהפרחת  טענות  לאוויר  אודות  ההשלכות  של  ביצוע  פסק

על  המבקשים  היה  להניח  בתצהיר  תשתית  עובדתית ,  הילכך).  4פסקה  ,  שם(

  כמות  הכספים  הנזילים  העומדים  לרשותם  והן  לגבי הן  לגבי,  מפורטת  ומדוייקת

  במצוקה  העלולה  להיגרם  להם –  לפחות  לכאורה  –כדי  לשכנע  ,  נכסיהם  האחרים

 ). 6פסקה , שם: השוו(אם יידרשו לעמוד בתנאי ההחלטה המקורית 
 . בכך הם כאמור לא עמדו

, ועדכי  הבקשה  אינה  עומדת  בתנאים  להורות  על  הארכת  המ,  מן  האמור  נובע.  7

לאלה ,  האיזונים  הנדרשים  לענייננו  דומים  בזעיר  אנפין.  ברציונאל  של  עיכוב  ביצוע

בצדק  רואה ,  לכן.  לגבי  עיכוב  ביצוע  הליכי  המשכון,  שעמדו  בהחלטה  המקורית

 . ל"המשיב בהארכת המועד ניסיון להפר את האיזונים בהחלטה הנ
 . הבקשה להארכת המועד נדחית, לאור האמור. 8
ומכיוון  שההחלטה ,  הפיכה  כלפי  המבקשים-כדי  למנוע  תוצאה  בלתי,  עם  זאת.  9
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כאשר  המועד  לביצוע  ההפקדה  נקבע  מיום  מתן ,  המקורית  הומצאה  לידיהם  באיחור

  יום 14הארכת  מועד  נוספת  בת  ,  לפנים  משורת  הדין,    ניתנת  להם  בזה–ההחלטה  

 ".בקשה שיראובכל , המשפט העליון-בפרק זמן זה יוכלו גם לפנות אל בית. מהיום

  מתן  הסבר  מתקבל  על  הדעת  לאיחור  יהווה  נימוק  למתן  הארכת  מועד 2055/0021א  "רע  -ב

 :  הרשם אמיר זולטי'כבכך נפסק מפי . להפקדת ערבון

למען  שצויין  בבקשת  רשות "  הודעה  על  קביעת  ערבון"  הומצאה  30.3.00ביום  .  1"

דעה  זו  היה  על פי  האמור  בהו-על.  כוחה  של  המבקשת-הערעור  כמענו  של  בא

 14.5.00ביום  .  המבקשת  להפקיד  ערבון  תוך  שלושים  יום  ממועד  המצאת  ההחלטה

ידי  המזכיר -בקשתו  נדחתה  על.  כוחה  של  המבקשת  להפקיד  את  הערבון-ביקש  בא

כוח  המבקשת -בעקבות  זאת  החלה  חליפת  מכתבים  בין  המזכיר  הראשי  לבא.  הראשי

של  המבקשת  את  אישור  הקבלה  על כוחה  -  שלח  המזכיר  הראשי  לבא1.6.00וביום  

נשלחה  למבקשת ,  במקביל.  30.3.00ביום  "  הודעה  על  קביעת  ערבון"המצאת  ה

 . הפקדת ערבון-הודעה כי בקשת רשות הערעור שלה עלולה להימחק מחמת אי
 . ניתנה למבקשת אפשרות ליתן טעם מדוע לא ייעשה כן, כמקובל

  לאחר  הגשת  בקשת  רשות כי  סמוך,  כוח  המבקשת-בבקשה  שבפני  טוען  בא.  2

הדין  שבמסגרתו  הגיש  את  בקשת  רשות -הערעור  חדל  מלעבוד  במשרד  עורכי

. המשפט  הודעה  פורמלית  על  כתובתו  החדשה-הוא  שיגר  להנהלת  בתי,  הערעור

ודבר .  עדכנית-ההודעה  על  קביעת  הערבון  הומצאה  לכתובת  הישנה  והבלתי

הוא ,  לכך-אי  .  בתחילת  מאירק)  ידי  פקידה  ממשרדו  הקודם-על(המצאתה  הודע  לו  

  כי  יוארך –ולחלופין  ,  כי  ייקבע  כי  המבקשת  הפקידה  את  הפקדון  במועד,  מבקש

משום  שאינה  נתמכת  בתצהיר .המשיב  מתנגד  לבקשה.  המועד  להפקדת  ערבון

ידי  ההודעה  על -כוח  המבקשת  כאילו  נמסר  לו  על-טענת  בא,  ומשום  שלטענתו

 . משרדו הקודם אינה סבירהקביעת ערבון רק כחודש לאחר שהומצאה ל
איני  מוצא  מקום  להיענות  לבקשתו  הראשונה  של  המבקש  ולהורות  כי  הערבון .  3

ייחס תא.  לא  מצאתי  בבקשה  שבפני  ביסוס  עובדתי  מספק  לטענה  זו.  הופקד  במועד

המועד  להפקדת  ערבון  אינו  קבוע :  איפוא  לבקשתו  החלופית  להארכת  מועד

  לתקנות  סדר 528תקנה  :  וראו"  (טעם  מיוחד"אין  הארכתו  טעונה  ,  ככזה.  בחיקוק

סדרי ,  זוסמן'  י:  וראו(  די  בהסבר  מתקבל  על  הדעת  –)  1984-ד"התשמ,  הדין  האזרחי

 ). 888) לוין' ר ש"בעריכת ד, 1995, מהדורה שביעית (הדין האזרחי
למידת  האיחור ,  בבחינת  הסברי  מבקש  הארכה  יש  לתת  את  הדעת  למהות  ההסבר

                                                           
 .2109) 2(2000על -תק, בנק איגוד' נ) 1984. (מ. שיווק נהריה י 2055/00א "רע  21
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של  הצד  שכנגד  ושל ,    של  המבקש–נטרסים  הננוגעים  בדבר  ולפגיעה  הנטענת  באי

א "ע;  625)  3(ד  נב"פ,  ף"כפר  הרי'  גיא  רוזן  נ  3780/98א  "בש:  וראו(הציבור  בכללו  

איחורה ,  בענייננו).  706)  2(ד  נב"פ,  מ"תעשיות  רוגוזין  בע'  יוסף  שגיא  נ  3857/96

ר  של  ימים   בהתחשב  בפגרת  הפסח  הוגשה  בקשתה  באיחו–של  המבקשת  היה  מועט  

-המבקשת  פנתה  בבקשה  להפקדת  הערבון  בטרם  נדרשו  בית:  זאת  ועוד.  ספורים

כי  האיחור  לא ,  ניתן  להניח,  לכך-אי.  המשפט  או  המשיב  לאחורה  או  פעלו  על  בסיסו

או  באינטרס )  שעם  הפקדת  הערבון  יובטחו  הוצאותיו(פגע  באינטרסים  של  המשיב  

זאת .  ת  זכות  הערעור  של  המבקשת  ודאי  לא  במידה  המצדיקה  את  שליל–הציבורי  

ההסבר  נתמך  גם  בראיות .  כוח  המבקשת  לאיחור  הוא  סביר-הסברו  של  בא:  ועוד

). המשפט-עצם  שינוי  הכתובת  ומסירת  ההודעה  עליה  להנהלת  בתי(אובייקטיביות  

אולם  בהתחשב  במכלול .  הסבר  זה  ולתמכו  בתצהיר"  לעבות"ראוי  היה  אמנם  

 . א מקום לסרב לבקשת הארכה רק מטעם זההנסיבות שנמנו לעיל איני מוצ
לבקשה  ומאריך  את  המועד  להפקדת  הערבון  עד  למועד  הפקדתו ,  איפוא,  אני  נענה

 " .בפועל

 : קלמנוביץ-מאק הרשמת ' כבבדחותה בקשה להארכת מועד קובעת 6414/9822א "ע

כי  הערעור  נרשם  לדחיה ,  כוח  המערערים  הודעה-  נשלחה  אל  בא31.1.99ביום  .  1"

למערערים .    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי431בהתאם  לתקנה  ,  הפקדת  ערבון-  איעקב

  ...ניתנה אפשרות להגיב להודעה תוך חמישה ימים
המשפט -אין  בהנחת  הערבות  במזכירות  בית,  וכל  עוד  לא  הוארך,  לאחר  חלוף  המועד

, עזבון  המנוח  אברהם  שריער'    צבי  רום  נ2511/90א  "בש:  ראו(משום  הפקדה  כדין  

  ).337) 1(95על -תק, אבני ארנון' משה אפרים נ 3432/93א "רע; 589) 3( מדד"פ
, שהמערערים  לא  הפקידו  ערבון  כפי  שנדרשו  מלכתחילה,  איפוא,  התוצאה  היא.  4

השאלה  העומדת .  14.12.98ואף  לא  הפקידו  ערבות  כפי  שהותר  להם  בהחלטה  מיום  

רים  הפקדת  ערבות  זו בפני  היא  האם  יש  מקום  להאריך  את  המועד  ולהתיר  למערע

 . באיחור
כי  כאשר  לא  קויימה  הוראה  בדבר  ערבון  או  ערובה ,    לתקנות  קובעת431תקנה  .  5

משננקט  הליך  זה  של  רישום .  'המשפט  או  הרשם-יירשם  הערעור  לדחיה  לפני  בית'

ידי -אין  דינו  של  המועד  שנקבע  להפקדת  ערבון  כדין  מועד  אחר  שנקבע  על,  לדחיה

בהתאם  לתקנה ,  המשפט-דעת  בית-ן  להאריכו  לפי  שיקולאשר  נית,  המשפט-בית

אולם  הנטל ,  אמנם  רישום  התיק  לדחיה  אינו  בבחינת  סוף  פסוק.  ל"  לתקנות  הנ528

                                                           
 .2130) 2(2000על -תק, מ"פלסטין פלנטיישנס בע' נ'  אח4-משה מור ו 6414/98א "ע  22
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הרובץ  על  כתפי  המערער  להראות  שאין  מקום  לדחות  את  ההליך  כבד  מזה  שהיה 

 . מוטל עליו אילו ביקש מלכתחילה הארכת מועד
דין  אחדים -ובפסקי,  משפט  זה-ון  רבות  בבית  נד431יישומה  הנכון  של  תקנה  .  6

שניתנו  בשנים  האחרונות  הוגדרו  השיקולים  שיש  להביא  בחשבון  בקביעת  האיזון 

גיא  רוזן   3780/98א  "  בש-ב,  שבין  הארכת  המועד  להפקדת  ערבון  לבין  דחיית  ההליך

קבע  בהקשר  זה ,  1522,  1521  )3(98  על-תק,  ף  כפר  שיתופי  להתיישבות"כפר  הרי'  נ

 : לוין' ד המשנה לנשיא שכבו
לשקול  את  תוצאותיו  של  מחדל  דיוני  ללא  בדיקה  של ,  איפוא,    אתה  יכולןאי'

בסוגיה  שלפנינו  האינטרסים .  האינטרסים  השונים  המעורבים  בנשוא  הדיון

ושל ,  1של  המשיבה  מספר  ,  של  המערערים:  הבאים  בחשבון  הם  שלושה

 . הציבור
-  אינטרס  לגיטימי  להשיג  על  פסקאין  ספק  בדבר  שלהם,  מבחינת  המערערים

 ... המשפט המחוזי-דינו של בית
כל  מטרתה  של .  אין  כל  אינטרס  לגיטימי  לדחיית  הערעור,  1מבחינת  המשיבה  

ומטרה  זו  הושגה  עם  הפקדת ,  הפקדת  הערבון  היא  להבטיח  את  הוצאותיה

ויצויין  שההפקדה  בוצעה  ללא ;  אם  גם  ההפקדה  נעשתה  באיחור,  הערבון

, 431  נקטה  יוזמה  להביא  לדחיית  הערעור  על  יסוד  תקנה  1פר  שהמשיבה  מס

א "  ע-מה  שנאמר  ב,  ועל  עמדתה  המתנגדת  לשמיעת  הערעור  אפשר  להגיד

3857/96 : 
, כל  אינטרס  בעל  משמעות  לסתור...  המשיבה  לא  הצליחה  להעמיד'

ללא  כל  טעם  של ,  מלבד  האינטרס  להכשיל  את  תובענתו  של  המערער

 . ממש
, הפקדת  הערבון  במועדו  לגרום  לשיבוש  ההליכים-עשויה  אימבחינת  הציבור  

; כלל-ובסופו  של  דבר  להארכת  משך  הדיון  בערעורים  בדרך,  לדיונים  מיותרים

הנתמכת ,  להגיש  בקשה  להארכת  המועד,  כלל-לפיכך  שומה  על  המבקש  בדרך

כאשר  המשיב ?  במה  דברים  אמורים.  כדי  לאזן  את  מחדלו,  בתצהיר  מפורט

או ,  הפקדת  הערבון-יו  ודורש  לדחות  את  הערעור  מחמת  איעומד  על  זכויות

 ' .431 כאשר הרשם כבר מחליט לקבוע את הערעור לדחיה על יסוד תקנה
מחד  גיסא  הנטיה  לדון ;  נקודת  איזון  בין  שני  הקטבים,  איפוא,  הדין  קובע-פסק.  7

כאותו  משל  ידוע ,  לגופם  של  דברים  ולא  להקריב  את  המהות  על  מזבח  הפרוצידורה

המהווים  בסיס  לעבודה ,  ומאידך  גיסא  הצורך  להקפיד  על  סדרי  הדין,  ל  מיטת  סדוםש

 . תקינה
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יש  להבחין  בין  מצבים  בהם  טרם  נעשה  דבר  באשר  לאיחור ,  בהתאם  לאיזון  שנקבע

המשפט  להעדיף  את  עניינו  של  המערער  לקיום -בהם  ייטה  בית,  בהפקדת  הערבון

לבין  מצבים  בהם  נעשו  פעולות ,  בוןדיון  בעניינו  ולהאריך  את  המועד  להפקדת  הער

בהם  מוטל  על  המערער ,  המשפט-בין  מטעם  הצד  שכנגד  ובין  ביוזמת  בית,  כלשהן

כוכבה   2281/98א  "  בש-ראו  הבחנה  זו  גם  ב.  (נטל  כבד  יותר  להצדיק  את  איחורו

א "  רע,בין  היתר,  וכן;  544  )2(98  על-תק,  מ"מרדכי  אביב  מפעלי  בניה  בע'  יצחקוב  נ

מ "רא  103/99א  "רע;  146)  4(99על  -תק,  'צבי  צרפתי  ושות'  ן  כספי  ניונת  589/99

) 3(99על  -תק,  'ים  בשועפאט  ואח'עמותת  שכונת  קוטג'  מ  נ"מהנדסים  קבלנים  בע

 ). 1230 )3(99 על-תק, "העיר"עיתון ' מ נ"יונה מרכז רפואי בע 4833/98א "ע; 434
להארכת  המועד על  הבקשה  ,  כדי  לאזן  את  המחדל  שבאיחור,  כאמור  לעיל.  8

 ). ל" הנ3780/98א "בש(המבהיר את סיבת האיחור , להיתמך בתצהיר מפורט
גם  כתבי  הטענות .  לבקשה  להארכת  המועד  המונחת  בפני  לא  צורף  כל  תצהיר

כי  נפלה ,  כל  שנאמר  בהם  הוא.  הנוספים  שהגישו  המערערים  לא  נתמכו  בתצהיר

לא ,  אולם  לא  הובהר.  אלהטעות  פרוצדורלית  וכיוצא  ב,  טעות  טכנית,  טעות  אנוש

 . מהי אותה טעות וכיצד ארעה, בתצהיר ואף לא בבקשה
טענו  כי  היה  על  המערערים  לצרף  תצהיר ,  בבקשה  לדחיית  הערעור,  המשיבים

אולם  גם  לתגובה  שהגישו  המערערים  לאחר  מכן  לא ,  משלים  לבקשת  הארכת  המועד

א "ראו  ע,  חר  יותרלאפשרות  להסתמך  על  תצהיר  שניתן  במועד  מאו.  (צורף  תצהיר

 ). 1806 )2(98 על-תק, מ"תעשיות רוגוזין בע' יוסף שגיא נ 3857/96
לא  ברור :  שהמערערים  טוענים  לה  אינה  ברורה  כלל  וכלל"  טעות  אנוש"אותה  .  9

שמא  טעו  לחשוב  כי  הערבון  כבר ,  האם  סברו  המערערים  כי  אין  צורך  בהפקדת  ערבון

 . רו מטפל בדבראו אולי סבור היה מי מהם כי חב, הופקד
על  פני  הדברים  לא  נראה  כי  כתב  הערבות  אשר  המערערים  טענו  מלכתחילה 

ידי -ואף  הופקד  על,  הוא  הגורם  לטעות  שכן  הוא  נושא  מספר  תיק  שונה,  שהפקידו

אשר  ביקשו ,  נראה  כי  המערערים:  כן-על-יתר.  ידי  המערערים-המשיבים  ולא  על

כך ,  לא  פעלו  לקבלת  ערבות  בנקאיתכלל  ,  להתיר  להם  להפקיד  ערבות  במקום  ערבון

 . המשפט-שלא ברור כיצד יכלו לטעות ולחשוב כי הפקידו ערבון בקופת בית
 . שבנסיבות העניין הצורך בתצהיר אינו עניין פורמלי גרידא, איפוא, יוצא

הטענות  הכלליות  בדבר .  תפקידו  של  התצהיר  להבהיר  מהי  הטעות  שגרמה  לאיחור

 . וכדומה אינן מבהירות דבר" תטעות טכני", "טעות אנוש"
המוזהר  בדבר ,  היתרון  הנוסף  שבצירוף  תצהיר  נובע  מכך  שהמצהיר  על  העובדות

ואילו .  נושא  באחריות  אישית  לעובדות  המתוארות  בו,  מעמדו  המשפטי  של  התצהיר



     המשפט-ידי בית-מועד שנקבע על: 'שער ג

 
הארכת מועדים 370 

 

לוקים  בחסר  בכך  שאין  אדם  כלשהו  המעיד ,  גם  הנימוקים  החלקיים  שבבקשה,  כאן

 . על אמיתותם
הטעות  שארעה  במקרה  זה  מקימה  עילה  מספקת  להארכת  המועד  להפקדת ייתכן  ש

היה  על  המערערים  לפרט  בתצהיר ,  מנת  שניתן  יהיה  לקבוע  כך-על,  אולם.  הערבות

 . ובהיעדרו אין מנוס מדחיית הבקשה, פירוט כזה לא ניתן. מהי אותה טעות
 : אני קובעת כדלקמן, סיכומו של דבר. 10

הערבות  שהופקדה  באיחור  וללא .  ן  או  ערבות  במועדהמערערים  לא  הפקידו  ערבו

 . ויש להתעלם ממנה, נטילת רשות הופקדה שלא כדין
הבקשה  להארכת  המועד  אינה  מפרטת  את  הגורם  לאיחור  ואת  ההצדקה  למתן 

 . ודינה להידחות, האורכה
 " .אני דוחה את הערעור, ל" לתקנות הנ431בהתאם לתקנה 

 : נקבע כי. פטור מערובהשה ל נדונה בק6955/9923א "ע -ב

מזה  שנים  רבות  מתנהלים  ביניהם  סכסוכים .    הם  בעל  ואשה2  -ו  1המשיבים  .  1"

וז '  ובהם  בית  דירות  המצוי  בשכונת  ואדי  אלג–הנוגעים  לזכויות  בנכסי  הבעל  

' כב(המשפט  המחוזי  בירושלים  -  נתן  בית24.2.93ביום  ").  הבית:  "להלן(בירושלים  

") המשיבה:  "להלן,  האשה  (1'  לפיו  למשיבה  מס,  ן  הצהרתידי-פסק)  זיילר'  הנשיא  ו

 2'  דין  זה  הפך  חלוט  לאחר  שערעורו  של  המשיב  מס-פסק.    מן  הזכויות  בבית50%

  ...הפקדת ערבון-תשלום אגרה ואי-משפט זה נמחק מחמת אי-לבית
לאחר  ששמעתי  את  טיעוני  הצדדים  ועיינתי  במסמכים  ובטיעונים  הכתובים .  5

לאחר ,  גם  עתה.  הגעתי  לכלל  מסקנה  שדין  הבקשה  להידחות,  הםשהוגשו  על  ידי

, ככל  שניתן  להבין.  לא  עלה  בידי  לעמוד  על  מהותו  של  המבקש,  שמיעה  ועיון  כאמור

באשר  להיותו  של  המבקש  ישות  משפטית )  עובדתיים  ומשפטיים(קיימים  ספקות  

 ד  נ"פ,  ןהממונה  על  מרשם  המקרקעי'  נ'    אברמוב  ואח46/94א  "רע:  והשוו(עצמאית  
והאחרון  הוא  המייצג  את ,  במשרדו  של  המתוולי  הנוכחי"  קיים"המבקש  ).  202)  2(

שהמתוולי  אינו  מבטא  בהכרח  את  רצונו  הנוכחי  של  המקדיש ,  דא  עקא.  עמדתו

: גם  ייצוגו  של  המבקש  אינו  קבוע.  כי  ימשיך  בתפקידו,  ואין  כל  ודאות")  הוואקף("

בלא (דין  אחד  ובהליך  שבפני  התייצב  -ידי  עורך-הערעור  ובקשת  הפטור  הוגשו  על

הדין  החולקים  עם  המתוולי -  אחד  מעורכי–דין  אחר  -עורך)  מתן  הודעה  מוקדמת

כי  אם  וככל  שיידחה ,  נתונים  אלה  מעוררים  חשש  של  ממש.  דין-הנוכחי  משרד  עורכי

וייפסקו  הוצאות )  ואפשרות  זו  רחוקה  מלהיות  מופרכת(ערעורו  של  המבקש  

                                                           
 .1537) 2(2000על -תק, 'נעמתי דוויק ואח' הווקף המוסלמי נ 6955/99א "ע  23
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, לא  למותר  להזכיר,  לעניין  זה.  בה  לגבות  את  סכום  ההוצאותתתקשה  המשי,  לחובתו

, וראו(המשפט  המחוזי  -כי  המבקש  לא  שילם  עד  כה  הוצאות  שהוטלו  עליו  בבית

א "  ע;21)  3(99על  -תק,  מ"אררט  חברה  לביטוח  בע'  רם  נ  8192/98א  "רע:  לעניין  זה

קל  בעמידה   ואף  לכך  מש–)  1549)  3(99על  -תק,  שליש  הניה'  אנה  בנייב  נ  8258/98

  התצהיר  שהוגש –זאת  ועוד  .  על  חובת  המבקש  להבטיח  את  הוצאות  המשיבה

לתמיכה  בבקשה  היה  כללי  ביותר  ולא  צורפו  לו  כל  מסמכים  המאמתים  את  האמור 

-המבקש  הוא  גוף  המתקיים  תחת  פיקוחו  של  בית,  )ולפי  דברי  המתוולי(לכאורה  .  בו

 . חות ונתונים"הדין השרעי ומגיש לו דו
  היתה  מניעה  להציג  גם  בפני  תיעוד  המצביע  על  תקבולי  המבקש  ועל כך  שלא

 –סיכומו  של  דבר  .    ומחדל  זה  פוגם  בטיעוני  המבקש–הדבר  לא  נעשה  .  הוצאותיו

לפועלים ,    כך  באשר  למהותו–הנתונים  הנוגעים  למבקש  לוקים  בעירפול  ובחסר  

חסר .  תיוהכנסותיו  והוצאו,  וכך  באשר  לנכסיו,  2'  מטעמו  ולזיקתו  למשיב  מס

ויחד  עם ,  בספק,  למצער,  יחד  עם  ההערכה  שסיכויי  הערעור  מוטלים,  ועירפול  זה

המשפט -העובדה  שהמבקש  לא  עמד  עד  כה  בתשלום  ההוצאות  שהושתו  עליו  בית

, עם  זאת.  מצדיקים  את  חיובו  בהפקדת  ערבון  להבטחת  הוצאות  המשיבה,  המחוזי

-הסף  מחמת  אי-עור  עללא  מצאתי  לנכון  לקבל  את  בקשת  המשיבה  לדחיית  הער

כי  הבקשה  לפטור  מערבון ,    המשיבה  לא  הראתה–ראשית  .  הפקדת  הערבון  במועד

אישור ,  לצערי,  המשפט  לא  נמצא-הוגשה  לאחר  חלוף  המועד  להפקדתו  ובתיקי  בית

  אפילו –ושנית  .  הקבלה  שממנו  ניתן  היה  להסיק  מתי  החל  מירוץ  הזמנים  לעניין  זה

  עדיין  המדובר  באיחור  קל –ושים  הימים  אניח  כי  הבקשה  הוגשה  בחלוף  של

  והבקשה  לפטור  הוגשה 15.10.99ההודעה  על  קביעת  ערבון  נושאת  את  התאריך  (

כך  שגם  בהתחשב  בהנחות  המיטיבות  עם  המשיבה  המדובר  בימים ,  29.11.99ביום  

  לתקנות 528תקנה  :  וראו"  (טעם  מיוחד"במועד  שהארכתו  אינה  טעונה  ,  )ספורים

-ובבקשת  פטור  שהוגשה  בטרם  נקטו  בית)  1984-ד"  התשמ,סדר  הדין  האזרחי

גיא   3780/98א  "בש:  והשוו(המשפט  או  המשיבה  הליכים  לדחיית  הערעור  עקב  זאת  

  ).625) 3(ד נב"פ, ף"כפר הרי' נ' רוזן ואח
המבקש  יפקיד  את  הערבון  שהושת  עליו  תוך  שלושים  יום .  הבקשה  נדחית  איפוא

 " .ח" ש1,500בהוצאות המשיבה בסך ממועד המצאתה של החלטה זו ויישא 

 :  נקבע כי8007/9924א "רע -ב

לפיה  היה  עליה ,    הומצאה  למבקשת  הודעה  על  קביעת  ערבון28.11.99ביום  .  1"

                                                           
 .1562) 2(2000על -תק, האוניברסיטה העברית' מ נ"סלון סיני בע 8007/99א "רע  24
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המבקשת  המציאה  ערבות .  עשר  יום-ח  תוך  חמישה"  ש20,000להפקיד  ערבון  בסך  

  נפל שבערבות  שנמסרה,  דא  עקא).  וצרפה  בקשה  להארכת  מועד(באיחור  של  יום  

לפיכך  הושבה  לה .  המשפט  ולא  כלפי  המשיבים-  היא  הופנתה  כלפי  בית–פגם  

  . והיא נצטוותה להמציא ערבות מתוקנת תוך עשרים יום30.12.99הערבות ביום 
 .  הגישה המבקשת בקשה להארכת מועד הפקדת הערבות המתוקנת14.3.00ביום 

ת  מתוקנת  פנתה  מייד כי  עם  קבלת  הדרישה  להמצאת  ערבו,  בבקשתה  זו  היא  טוענת

 . המשפט-לבנק נותן הערבות וביקשה כי הערבות תתוקן ותומצא במישרין לבית
הערבות  נותרה  בבנק  ורק  משנתגלתה  הטעות  הוגשה ,  אלא  שהדבר  לא  נעשה  במועד

. לטענת  המבקשת  לא  נגרם  למאן  דהוא  כל  נזק  כתוצאה  מאיחור  זה.  הבקשה

ינה  נתמכת  בתצהיר  ואין  בה זאת  משום  שהבקשה  א.  המשיבה  מתנגדת  לבקשה

 . הסבר מדוע לא הוגשה מלכתחילה ובמועד ערבות תקינה
אין  הארכתו  טעונה ,  לכך-אי.  המועד  להפקדת  ערבון  אינו  קבוע  בחיקוק,  אכן.  2

אולם ).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  :  וראו"  (טעם  מיוחד"

סדרי ,  זוסמן'  י:  וראו"  (ל  על  הדעתמתקב"עדיין  נדרש  בעל  הדין  המאחר  ליתן  הסבר  

בפרט .  לאיחורו)  888)  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  1995,  מהדורה  שביעית  (הדין  האזרחי

אשר  אינו ,  הפקדת  ערבון  במועד  מהווה  פגם  הדבק  בהליך-נוכח  ההלכה  לפיה  אי

לא   (מ"מגדל  חברה  לביטוח  בע'  אפרים  יהושע  נ  2005/97א  "בש(עניין  של  מה  בכך  

; )לא  פורסם(עיתון  העיר  '  מ  נ"יונה  מרכז  רפואי  בע  4833/98א  "ע:    גםראו;  )פורסם

)). לא  פורסם(מ  "בנק  דיסקונט  למשכנתאות  בע'  אוסאמה  גנאים  נ  5975/98א  "רע

האמור  בה  אינו .  הבקשה  אינה  נתמכת  בתצהיר:  הסבר  מעין  זה  לא  נמצא  לי  בבקשה

כשלושה ,  2.3.00עם  העובדה  שהערבות  המתוקנת  הוצאה  ביום  ,  לכאורה,  מתישב

-חודשים  לאחר  קבלת  הודעה  על  התיקון  וכעשרה  ימים  בטרם  פנתה  המבקשת  לבית

בהפקדת  הערבות  הראשונה ,  בשל  רשלנותה,  המבקשת  שאיחרה:  זאת  ועוד.  המשפט

, לכך-אי.  לגלות  יתר  ערנות  בהפקדת  הערבות  המתוקנת,  בכל  מקרה,  היתה  צריכה

כי  המבקשת  התרשלה  בטיפולה ,  תורבהיעדר  ראיה  של  ממש  לס,  אין  לי  אלא  להניח

לשיהוי  מצטבר  של  שלושה  חודשים  בטיפול ,  עקב  זאת,  בהמצאת  ערבות  וכי  גרמה

כמו  גם  בעובדה  שסיכויי  בקשת (בהתחשב  בנתונים  אלה  .  בבקשת  רשות  הערעור

  נוכח  העובדה  שהמדובר  בבקשת  רשות  לערעור  שני –רשות  הערעור  הם  קלושים  

המשפט  העליון  בכל  הנוגע -ח  מדיניותו  של  ביתמתן  סעד  מן  הצדק  ונוכ-על  אי

הדר (מצת  אור  '  מ  נ"חניון  חיפה  בע  103/82ע  "ר:    וראו–למתן  רשות  ערעור  שני  

מצאתי  לנכון  לדחות  את  בקשת  המבקשת  להארכת )  123)  3(ד  לו"פ,  מ"בע)  חיפה

  לתקנות 431  -ו)  ב(404ובהתאם  להוראות  תקנות  ,  לפיכך.  מועד  להפקדת  ערבון
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 " .אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור, 1984-ד"התשמ, האזרחיסדר הדין 

חילופי ול,    להפחתתו–ולחלופין  ,  בקשה  לפטור  מהפקדת  ערבון  נדונה  6968/9925א  "ע  -ב

 : נפסק כי.  להארכת מועד להפקדתו–חלופין 

בקשת  המבקשים .  מן  השלב  בו  הוגשה,  במקרה  זה,  אופן  הדיון  בבקשה  נגזר.  5

קדת  ערבון  הוגשה  רק  לאחר  שהועמדו  על  הכוונה  לדחות  את לפטור  מחובת  הפ

השאלה  הראשונה  והמרכזית  לה  אני  נדרש  היא  השאלה  אם  הציגו ,  לכך-אי.  ערעורם

ומשכך  הם  פני ,  תשובתי  על  כך  היא  בשלילה.  המבקשים  הסבר  מספק  למחדלם

המועד  להפקדת ,  אמנם.  מתייתר  הצורך  לדון  באריכות  ביתר  רכיבי  הבקשה,  הדברים

טעם "וככזה  אין  מי  שמבקש  את  הארכתו  נזקק  ל,  ערבון  אינו  מועד  הקבוע  בחיקוק

הסבר  מתקבל  על "עם  זאת  הוא  נדרש  עדיין  ל  ).    לתקנות528תקנה  :  וראו"  (מיוחד

, 1995,  מהדורה  שביעית(סדרי  הדין  האזרחי  ,  זוסמן'  י:  וראו(לעניין  זה  "  הדעת

הפקדת  ערבון -המוצא  היא  שאינקודת  :  זאת  ועוד).  888,  )לוין'  ר  ש"בעריכת  ד

 2005/97א  "בש(אשר  אינו  עניין  של  מה  בכך  ,  במועד  מהווה  פגם  הדבק  בהליך

הפקדת  ערבון -אי).  148)  2(97על  -תק,  מ"מגדל  חברה  לביטוח  בע'  אפרים  יהושע  נ

א "בש:  וראו(במועד  משבשת  את  סדרי  הדיון  ופוגעת  באינטרס  הציבורי  ובצד  שכנגד  

אניס '  מנחם  לין  נ  1718/99א  "ע;  625)  3(ד  נב"פ,  ף"כפר  הרי'  גיא  רוזן  נ  3780/98

-תק, מ"כלל חברה לביטוח בע' יצחק עיני נ 4149/98א "ע; 68)  4(99על  -תק,  זולטן

המשפט  עשוי  להיעתר  לבקשה  להארכת  מועד  להפקדת -בית).  1646)  3(99על  

אם  היא  נתמכת  בהסבר  של  ממש  ואם  הוגשה  במהלך  התקופה  שנקצבה ,  ערבון

המשפט  על  כוונתו  לדחות  את  הערעור -  בטרם  הודיע  בית–ולמצער  ,  פקדתולה

א "בש:  וראו(הפקדת  ערבון  או  בטרם  פנה  המשיב  בבקשה  לעניין  זה  -מחמת  אי

המבקשים  לא  מצאו  לנכון  להתייחס .  תנאים  אלה  לא  נתקיימו  כאן).  ל"  הנ3780/98

ש  ולא  ביקשו הם  לא  הפקידוהו  כנדר:  באופן  כלשהו  להחלטה  בדבר  קביעת  ערבון

הגם  שמן  האישורים  שצורפו  לבקשתם (פטור  מהפקדתו  או  הארכת  מועד  לשם  כך  

דינם  סמוך  לאחר  קבלת  ההחלטה  בדבר -כי  אלה  הומצאו  לעורך,  הנוכחית  עולה

המבקשים  נזקקו  לבקשות  אלו  רק  בחלוף  למעלה  משלושים  יום ).  קביעת  ערבון

. ל  הכוונה  לדחות  את  ערעורםוגם  זאת  אך  ורק  משהועמדו  ע,  לאחר  חלוף  המועד  לכך

-על  זלזול  בהוראות  בית,  לכאורה,  מחדל  הצביע.  אין  בבקשתם  הסבר  למחדלם

לא  היו ,  גם  הנימוקים  שהם  מעלים  כעת.    על  התעלמות  מהן–ולמצער  ,  המשפט

כאמור  בתגובת .  הפחתה  או  דחיה,  מתן  פטור,  אפילו  היו  מוגשים  במועד,  מצדיקים
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צירוף -כל  באשר  לאי.  פירוט  ובהשמטת  פרטים-יבא,  לוקה  הבקשה  בחסר,  המשיבים

לחברה ,  התייחסות  לדירת  הפנטהאוז  של  המבקשים-כך  באשר  לאי,  מידע  עדכני

שמקצתם  נזכרו (  ולבני  משפחתם  הקרובה  של  המבקשים  1'  בשליטת  המבקש  מס

גם  הארכה .  שאפשר  שהיה  ביכולתם  לסייע  להם  בהפקדת  הפקדון)  הדין-בפסק

, ואין  בבקשה  כל  הערכה  באשר  למועד  בו  יוכלו  המבקשיםהמבוקשת  אינה  מסויימת  

אין  אני  שותף  גם  להערכת  המבקשים .  לעמוד  בחובת  הפקדת  ערבון,  להערכתם  הם

הדין  נשוא  הערעור  מונה  שורה  ארוכה  של  נימוקים -פסק:  באשר  לסיכויי  ערעורם

ואפילו  נקבל  את  טענת  המבקשים  כי  אין  מניעה ,  המצדיקים  את  דחיית  גרסתם

כי ,  עדיין  לא  רבים  הסיכויים,  רבותה  של  ערכאת  ערעור  בנימוקים  אלהלהתע

 . פיה במסגרת הערעור-המסקנה תיהפך על
אני ,  משכך.  אני  דוחה  את  בקשותיהם  החלופיות  של  המבקשים,  מן  הטעמים  הללו

 ". לתקנות סדר הדין האזרחי431בהתאם להוראות תקנה , מורה על דחיית ערעורם

 :  כי נקבע412/0026א "רע -ב

הבקשה  הוגשה  במסגרת  בקשת  רשות .  בפני  בקשה  להארכת  מועד  להפקדת  ערבון"

) אופיר-בר'  השופט  ד'  כב(יפו  -אביב-המשפט  המחוזי  בתל-ערעור  על  החלטת  בית

נוכח ,  משפט  השלום-דינו  של  בית-לעכב  את  ביצועו  של  חיוב  כספי  שנקבע  בפסק

  ...הדין-עור על פסקלער" קלושים ככל שיהיו"הערכתו כי קיימים סיכויים 
המועד  להפקדת  ערבון  הוא  מועד  שאינו  קבוע .  החלטתי  לקבל  את  הבקשה.  3

  לתקנות  סדר 528תקנה  :  וראו(  ניתן  להאריכו  אף  בלא  טעם  מיוחד  –וככזה  ,  בחיקוק

אין  משמעות  הדבר  שהארכת  מועד  תינתן  כדבר ).  1984-ד"התשמ,  הדין  האזרחי

' י(לאיחורו  "  הסבר  מתקבל  על  הדעת"  ליתן    עדיין  נדרש  בעל  דין  מאחר–שבשיגרה  

ההסבר ).  888  )לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן

הסבר ,  בנסיבות  המקרה,  ואשר  נתמך  בתצהיר  מהווה,  ידי  המבקשת-שניתן  על

כי ,  כך  שניתן  להניח,  המועד  שנקבע  מלכתחילה  היה  קצר:  מתקבל  על  הדעת

האיחור  היה  איחור ,  ת  בענייננו  עלול  להיווצר  קושי  בעמידה  בובנסיבות  המתעוררו

' והופקד  ביום  א'  הערבון  היה  אמור  להיות  מופקד  ביום  ד(של  ימים  ספורים  

והבקשה  להארכת  מועד  הוגשה  יום  לאחר  סרובה  של  המזכירות  לקבל ,  )שלאחריו

טח של  הערבון  הוב)  ולו  הפקדתו  המאוחרת(עם  הפקדתו  :  זאת  ועוד.  את  הערבון

סמיכות  הזמנים  בין :  אדרבא.  כך  שלא  נפגעה  כל  זכות  שלו,  עניינו  של  המשיב

פקיעת  המועד  להגשת  הבקשה  להארכתו  הביאה  לכך  שהפגם  שהתרחש  ניתן 
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-לתיקון  בטרם  ביקש  המשיב  את  מחיקת  בקשת  רשות  הערעור  ובטרם  נדרש  בית

). 625)  3(בד  נ"פ,  ף"כפר  הרי'  גיא  רוזן  נ  3780/98א  "בש:  וראו(המשפט  לעניין  

, משלא  נפגע  האינטרס  הציבורי  ומשלא  הוכחה  כל  פגיעה  במשיב,  בנסיבות  אלו

שאיחורה  מזערי  והתנהגותה  אינה ,  שומה  עלינו  להעדיף  את  האינטרס  של  המבקשת

 . בכך שבקשת רשות הערעור תישמע, מעידה על שיהוי או זלזול
ל  המבקש  הסב הואיל  ואיחורה  ש,  עם  זאת.  הבקשה  להארכת  מועד  נענית  איפוא

 1,000המשפט  תישא  המבקשת  בהוצאות  המשיב  את  בסך  -טרחה  למשיב  ולבית

 ".ח ותשלם הוצאות לאוצר המדינה בסכום זהה"ש

 :  נפסק כי6711/9927א "רע -ב

כוח -  הומצאה  לבא22.10.99ביום  .  5.10.99בקשת  רשות  הערעור  הוגשה  ביום  .  1"

ח  תוך "  ש10,000קיד  ערבון  בסך  ובה  חוייב  להפ,  המבקשים  הודעה  על  קביעת  ערבון

כי ,  סברו  בטעות,  לטענת  המבקשים.  עשר  יום  ממועד  המצאת  ההחלטה-חמישה

יוכלו  להפקיד  את  הערבון  תוך  שלושים  יום  ולפיכך  הוציאו  את  הערבות  הבנקאית 

  תוך  שלושים  יום  ממועד  המצאת –  18.11.99  וביקשו  להפקידה  ביום  17.11.99ביום  

לא  הסבו  טעותם ,  לטענתם.  עשר  יום  ממועד  זה-  חמישה  אך  לאחר  חלוף–ההחלטה  

 . ואיחורם כל נזק למשיבים
 . מתנכלים להם המבקשים מזה זמן רב, לטענתם. המשיבים מתנגדים לבקשה זו. 2

המבקשים  כשלו  בשתי  הערכאות  הקודמות  וחוייבו  בסכומי  הוצאות  ניכרים  אותם 

דם  ומנסים  לדחות  את ממשיכים  המבקשים  להטרי,  לטענת  המשיבים.  לא  שילמו

, בקשת  רשות  הערעור  הנוכחית  הוגשה  ביום  האחרון  בו  ניתן  היה  להגישה:  הקץ

-ואף  לאחר  שבית,    ולא  ניתן  הסבר  מניח  את  הדעת  לכך–הערבון  הופקד  באיחור  

, לפיכך  הם  מבקשים.  המשפט  סירב  לקבל  את  הערבון  השתהו  המבקשים  חודש  נוסף

  מועד  וימחק  את  בקשת  רשות  הערעור המשפט  ידחה  את  הבקשה  להארכת-כי  בית

 . הפקדת ערבון-מחמת אי
 –ככזה  .    ולא  בחיקוק–המועד  להפקדת  ערבון  נקבע  בהחלטת  המזכיר  הראשי  .  3

וראו  תקנה (די  בהסבר  מתקבל  על  הדעת  לכך  :  להארכתו"  טעם  מיוחד"אין  נדרש  

י סדרי  הדין  האזרח,  זוסמן'  י;  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528

המועד  שנקצב  למבקשים ,  בענייננו).  888,  )לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(

בהתחשב  בעובדה  שבהליכים  דומים  נקצבים  עשרים  ושלושים  יום ,  אכן  היה  קצר

המבקשים  אכן  ביקשו  להפקיד  את  הערבון  תוך  שלושים :  זאת  ועוד.  להפקדת  ערבון
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גם  בקשתם  להארכת .  או  הזנחהיום  ולעניין  זה  אין  התנהגותם  מצביעה  על  זלזול  

המשפט -הוגשה  בטרם  נקטו  בית)  אף  שהוגשה  באיחור  מה(מועד  להפקדת  הערבון  

 . או המשיבים צעד כלשהו למחיקת בקשת רשות הערעור
משלא  הוכח  דבר  קיומה  של  פגיעה  ממשית  באינטרס  של  המשיבים ,  בנסיבות  אלו

גיא ,  780/98א  "רע:  וורא(או  באינטרס  הציבורי  כתוצאה  מאיחורם  של  המבקשים  

-תק,  גרייס  והאב'  נעימה  והבני  נ  7389/98א  "רע;  628)  3(ד  נב"פ,  ף"כפר  הרי'  רוזן  נ

 . מצאתי לנכון להיעתר לבקשה) 1007) 1(99על 
המבקשים  יפקידו  את  הערבון  שהושת  עליהם  תוך  שבעה  ימים  ממועד  המצאתה .  4

 . של החלטה זו
-ותרת  של  המשיבים  ושל  ביתמאחר  שמחדלם  של  המבקשים  גרם  להטרחה  מי

כי ,  ח  וכן"  ש1,000אני  מורה  כי  המבקשים  יישאו  בהוצאות  המשיבים  בסך  ,  המשפט

 ".ח" ש1,000ישלמו לאוצר המדינה סך של 

 : נקבע כי 6611/9928א "רע -ב

  דחיתי  את  בקשת  המבקשים  להמרת  או  להפחתת  סכום  הערבון 12.3.00ביום  .  1"

החלטתי .    את  סכום  הערבון  תוך  שלושים  יוםכי  יפקידו,  שהושת  עליהם  והוריתי

בבקשה  זו .    הוגשה  הבקשה  שבפני13.4.00ביום  .  23.3.00הומצאה  למבקשים  ביום  

לא (ל  "מצוי  בחו,  טל-דין  מי-עורך,  הדין  המייצג  את  המבקשים-כי  עורך,  נטען

ל  טרם  הוחלט  אם  לערער  על "עקב  שהייתו  בחו.  30.4.00עד  יום  )  מצויין  ממתי

אף  אם  יוחלט  להפקיד  את  הערבון ,  זאת  ועוד.  להותירה  כמות  שהיאההחלטה  או  

דין -ידי  עורך-  והדבר  ייעשה  על–יהיה  צורך  לגייס  את  כספי  הערבון  ,  המבוקש

טל  לשקול  את  צעדיו  לאחר  שובו -דין  מי-מתבקש  לאפשר  לעורך,  לכך-אי.  מיטל

  .15.5.00 ל ולהאריך את המועד להפקדת הערבון עד יום"מחו
היה  למבקשים  די  והותר  זמן  מאז ,  לטענתם.    מתנגדים  לבקשה7-  ו1-5ים  המשיב.  2

עניין  זה .  לגייס  את  כספי  הערבון)  1999באוקטובר  (הגשת  בקשת  רשות  הערעור  

-דין  מי  -ואין  ניתן  להבין  מה  להיעדרו  של  עורך,  נוגע  בראש  ובראשונה  למבקשים

-ידי  משרד  עורכי-על  המבקשים  מיוצגים  –זאת  ועוד  .  טל  מן  הארץ  ולגיוס  הכספים

 . דין אחד אינו מפסיק את ייצוגם-כך שהיעדרו של עורך, דין
לכך  דחייתו  אינה -ואי,  המועד  שנקבע  להפקדת  הערבון  לא  נקבע  בחיקוק,  אמנם.  3

  אולם  עדיין  נדרש  מי  שמבקש ).  לתקנות528תקנה  :  וראו"  (טעם  מיוחד"מצריכה  

 סדרי  הדין  האזרחי,    זוסמן'י(דחיה  כאמור  להציג  הסבר  מתקבל  על  הדעת  לכך  
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' מנחם  לין  נ  1718/99א  "ע:  וראו  גם;  888)  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(

' פורטנוי  מטוויות  צמר  ישראליות  נ  2954/99א  "ע;  68)  4(99על  -תק,  אניס  זולטן

. הסבר  כאמור  לא  נמצא  בבקשה  שבפני).  1517)  3(99על  -תק,  מ"ל  נכסים  בע.ט.א.י

דין  היוצא  את  הארץ  במהלך  שנת  המשפט  יוכל -כי  עורך,  ל  הדעתאין  זה  מתקבל  ע

  עד  שיחזור  וייפנה  ליתן  דעתו –לעכב  משך  חדשיים  הליכים  בעניינם  של  לקוחותיו  

הדין  אינו -ודאי  שאין  הדבר  מתקבל  על  הדעת  כאשר  עורך.  אודות  הליכים  אלה

הדין -  עורךכאשר,  ודאי  וודאי  שאין  הדבר  מתקבל  על  הדעת.  דין  יחיד  במשרדו-עורך

  המגיש  עתה –דין  גורסקי  -החתום  על  בקשת  רשות  הערעור  נשוא  הערבון  הוא  עורך

טל  שוהה -דין  מי-עורך,  שותפו-את  הבקשה  לדחיית  המועד  מן  הטעם  שעמיתו

  חלף  עובר 12.3.00המועד  להגשת  ערעור  על  החלטתי  מיום  :  זאת  ועוד.  ל"בחו

מנת  לשקול -תבקשת  ארכה  עלכך  שאין  ניתן  להבין  מדוע  מ,  להגשת  הבקשה  שבפני

גם ").  טעם  מיוחד"מה  גם  שמועד  זה  קבוע  בחיקוק  והארכתו  טעונה  (ערעור  כאמור  

, טל  ודאי  לא  במישרין-דין  מי-סוגיית  גיוס  כספי  הערבון  אינה  סוגיה  הנוגעת  לעורך

, בנסיבות  אלו.  ואין  ניתן  מדוע  מונע  היעדרו  מן  הארץ  מן  המבקשים  לפעול  לעניין  זה

וכך ,  מוצדקים  בבירור  ההליך-  האינטרס  הציבורי  במניעת  עיכובים  בלתיעומד  בעינו

גם  האינטרס  של  המשיבים  בהבהרת  מצבם  המשפטי  ובקיצור  התקופה  במהלכה 

 . ודאות לעניין זה-קיימת אי
וככל  שיש  בדבר  להקל ,  עם  זאת.  אני  דוחה  את  הבקשה  להארכת  מועד,  לכך-אי.  4

המשפט  וההוצאה -הגדרתם  בתקנות  בתיכ,  כי  ימי  הפגרה,  יובהר,  על  המבקשים

  לא  יבואו  במניין  הימים  שנקבע  בהחלטתי  מיום 1983-ג"התשמ,  )פגרות(לפועל  

 ").1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי529תקנה : וראו (12.3.00

 : הנדל'  נ השופט'כב נפסק מפי 1095/9929) ש"ב(א "ע -ב

עניינם .  משפט  זה-הרשמת  של  בית'  בפני  שני  ערעורים  שאוחדו  על  החלטות  כב.  1"

המשותף  הינו  דחיית  בקשה  להארכת  מועד  להפקדת  ערבון  במסגרת  בקשת  רשות 

לפיה ,  משפט  שלום  באשדוד-מופנית  כנגד  החלטת  בית,  בקשה  אחרונה  זו.  לערער

לפיו  ניתן  צו  פינוי  נגדה  בתביעה  אשר ,  דין-נדחתה  בקשת  המערערת  לבטל  פסק

  ...הגישה המשיבה
מנחה  בהחלטה  להאריך  את  מועד  הפקדת  הערבון  להוצאות  המשיבה הכלל  ה.  3

הארכתו  נתונה ,  המשפט-ידי  בית-הינו  כי  משנקבע  מועד  זה  על,  בהליך  של  ערעור

 ).  לתקנות528ראה תקנה (המשפט -דעתו של בית-לשיקול
                                                           

 .65535) 1(2000מח -תק, פרץ בוני' יוליה סיגלוב נ 1095/99) ש"ב(א "ע  29
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משפט  אמור -כוח  המשיבה  כי  אין  הדבר  אומר  שבית-מקובלות  עלי  טענות  בא

וכן  כי  על  המבקש  בקשה  כזו  להסביר  את ,  דבר  שבשגרהלהאריך  מועד  שכזה  כ

. אין  נוסחה  קבועה  מראש.  דעת-דעת  משמעותו  שיקול-שיקול,  עם  זאת.  האיחור

יש  ובעניין  זה .  משפט  הדן  בעניין  לשקול  את  מכלול  השיקולים-מחובתו  של  בית

אלא  כך ,  לא  רק  שאין  פסול  בכך.  יעדיף  שיקול  אחד  ובעניין  אחר  יעדיף  שיקול  אחר

 . הדעת-ראוי וכך נגזר ממהות הפעלת שיקול
-דעתה  בנוגע  לדרך  אשר  בית-הביקורת  ערכאת  הערעור  הינה  שיקול,  כתוצאה  מכך

על  ערכאת .  דעתו-הפעיל  את  שיקול,  המשפט-או  במקרה  זה  רשם  בית,  משפט  קמא

 . ערעור לשקול כיצד שקלה הערכאה הקודמת את העניין
נה  מפורשות  בהחלטתה  השניה  כי  לו  כל הרשמת  ציי'  הדברים  מודגשים  היות  וכב

גם ,  ישנה  חשיבות  לאמרה  זו.  היתה  נעתרת  לבקשה,  העובדות  היו  בפניה  מלכתחילה

אם  ניתנה  בהקשר  של  דחיית  הבקשה  בשל  נימוקים  אחרים  שפורטו  כולל  היות 

הרשמת  הביעה '  החשיבות  הינה  כי  כב.  החלטתה  הראשונה  תלויה  ועומדת  בערעור

כי  מן  הראוי  היה  להעתר  לבקשה  ולא ,  ל  כל  נסיבות  המקרהתוך  שיקו,  את  עמדתה

 . משפט לערעורים בפני המערערת-לסגור את דלתות בית
הרשמת '  והאם  טעתה  כב,  כנגד  זאת  ניתן  לשאול  מה  עם  כללי  סדרי  הדין,  ואולם

 . בהחלטתה הראשונה לדחות הבקשה
פי  ראיה  זו -על.  הדעת  מתעורר  במסגרת  דיונית  ובמסגרת  כללי  דיון-אכן  שיקול

 . הרשמת על כנן' דומני כי אין להשאיר את החלטות כב
 . אבהיר דברי

סבורני  כי  ניתן  משקל  יתר  לחוסר  הפירוט ,  ובנסיבות  המקרה,  בהחלטה  הראשונה.  4

 –ישנם  מצבים  בהם  חוסר  פירוט  בתצהיר  עשוי  להיות  שיקול  מכריע  .  בתצהיר

חוסר  הפירוט ,  כל  בקשה  אך  לא  ב–דוגמת  תצהיר  בבקשה  למתן  רשות  להתגונן  

המערערת  ציינה  כי  מצבה  הכלכלי ,  בתצהירה  הראשון.  בתצהיר  הינו  שיקול  מכריע

כן  ציינה  כי  במהלך  התקופה .  קשה  ועקב  כך  לא  היה  לה  קל  לגייס  הכספים

 . הרלבנטית נפל חג הפסח
היו ,  אולם  בנוסף.  הרשמת  היתה  רשאית  לשקול  את  חוסר  הפירוט  בתצהיר'  כב

אשר  לא  שקלה  או  לפחות  לא  עולה ,  ים  שהיה  על  הרשמת  לשקולשיקולים  נוספ

חקירת -האמור  בתצהיר  ואי:  שיקולים  אלה  כוללים.  מההחלטה  כי  שקלה  אותם

ומכאן  שהטענה  הכללית  בדבר  קשייה  הכלכליים  של  המערערת  עומדת ,  המערערת

,   איחור  של  חודש–ועל  רקע  אלה  ,  מהותה  של  הבקשה,  ואיננה  שנויה  במחלוקת

 –בהקשר  למידת  האיחור  .  עבר  לכך  והפקדת  המזומן  עוד  בטרם  התקיים  הדיוןולא  מ
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 . אין לומר כי אין משמעות לכך כי חג של שבוע ימים נפל במהלך התקופה
אך  היה  מקום  לשקול ,  הרשמת  בהחלטתה'  אין  הדבר  אומר  כי  בהכרח  טעתה  כב

' כבהחסר  בולט  לאור  החלטתה  השניה  של  .  שקול  היטב  גם  שיקולים  נוספים

, בהחלטה  זו  מציינת  הרשמת  ובצדק.  שניתנה  תקופה  לא  ארוכה  לאחר  מכן,  הרשמת

את  הפן  האנושי  של  המקרה  תוך  גילוי  רגישות  לטענת  המערערת  בדבר  הקושי 

בגיוס  הכספים  ומהותן  של  תוצאות  צו  הפינוי  מבלי  לאפשר  למערערת  להשיג  על 

 . יןהד-משפט שלום בדבר דחיית הבקשה לביטול פסק-החלטת בית
' מההחלטה  השניה  של  כב.  יש  להתייחס  לשתי  ההחלטות  כמכלול,  במילים  אחרות

הרשמת  ניתן  ללמוד  כי  ישנם  שיקולים  שהיה  מקום  לשקול  אותם  בהחלטה 

כאמור  הדבר  בא  לביטוי  בכך  כי  בסופו  של  דבר  אף .  הראשונה  והם  לא  נשקלו

כי  מן  הדין  ומן ,  אפילו  אם  לאחר  הגשת  תצהיר  מפורט  יותר,  הרשמת  הגיעה  למסקנה

 . לו היתה מוגשת בצורתה הסופית מלכתחילה, הצדק להעתר לבקשה
 . כי דין הערעור להתקבל, מסקנתי הינה איפוא. 5

 . הנני קובע כי יש להאריך את המועד להפקדת הערבון עד למועד שהופקד בפועל
הפקדת -בשל  אי,    אין  מקום  לדחות  את  הבקשה  למתן  רשות  ערעור–כתוצאה  מכך  

 ".רבון במועדהע

 : קלמנוביץ הרשמת מאק 'כב נפסק מפי 2198/9930א "ע -ב

 . זוהי בקשה להארכת המועד להפקדת ערבון"
הבקשה  הוגשה  לאחר  שנשלחה  אל  המערערת  הודעה  כי  הערעור  נרשם  לדחיה 

 .  לתקנות וניתנה לו אפשרות להגיב לכך431בהתאם לתקנה 
נטען  כי  בחודשים ,  ל  המערערתמנה,  הנתמכת  בתצהירו  של  מר  משה  בדש,  בבקשה

חלקם ,  משפט-שקדמו  להגשתה  ניהלה  המערערת  עשרות  רבות  של  הליכים  בבתי

הדרישה "  נבלעה",  בשל  הכמות  חסרת  התקדים  של  ההליכים.  עדיין  תלויים  ועומדים

ומנהל  המערערת  לא  ראה  אותה  כלל ,  "הררי  החומר  המשפטי"להפקיד  ערבון  בתוך  

 . המשפט כאמור לעיל-עד שהגיעה לידיו הודעת בית
שכן ,  המשפט-אין  לראות  בשגגה  זו  משום  זלזול  בהוראות  בית,  לטענת  המבקשת

סביר  המוטל  על  מנהל  המערערת  אינו  מאפשר  לדון -עומס  ההליכים  החריג  והבלתי

 . כלל-המידה המקובלות בדרך-אותו באמות
 .  מסכימים לה4- ו3ומשיבים ,  מתנגדים לבקשה2- ו1המשיבים 
  לא  נדרש 528ובהתאם  לתקנה  ,  המשפט-ידי  בית-הפקדת  ערבון  נקבע  עלהמועד  ל

                                                           
 .754) 1(2000על -תק, מ"מזון בע. א.ח' מ נ"ניצולת הקרטל בע 2198/99א "ע  30
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 : הכלל הוא כי, עם זאת. טעם מיוחד להארכתו
, גם  מקום  שהמבקש  אינו  חייב  להראות  טעם  מיוחד  כדי  לזכות  בהארכת  מועד'

דעתו  לא -שכן  בשיקול,  המשפט  את  המועד  כדבר  שבשגרה-לא  יאריך  בית

-על-אף,  המבקש  חייב...    צידוק  לכךישתמש  לטובת  המבקש  אלא  אם  הראה

 סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן  ('.ליתן  הסבר  מתקבל  על  הדעת  לאיחור,  כן-פי

 ) 888 )1995, מהדורה שביעית(
מן  הנסיבות  המתוארות  בבקשת  המערערת  שוכנעתי  כי  ההימענות  מהפקדת  הערבון 

ואין  היא ,  וכי  שגגה  זו  נפלה  עקב  נסיבות  יוצאות  דופן,  לב-נבעה  אכן  משגגה  בתום

 . המשפט-תוצאה של זלזול בהליכים ובהחלטות בית
-במצב  זה  נראה  לי  כי  הסנקציה  של  דחיית  הערעור  ושלילת  יומה  של  המערער  בבית

האיזון  הנכון  בין  מחדלה  של  המערערת  לבין  זכותה  להישמע .  משפט  זה  אינה  ראויה

 . ידי חיובה בהוצאות-יהיה על
ולאפשר  הפקדתו  תוך ,  ועד  להפקדת  הערבוןלהאריך  את  המ,  איפוא,  אני  מחליטה

 ".עשרים יום מהמצאת החלטה זו

 : שחם' ע הרשם 'כב נעתרה בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון כדברי 9295/0131א "ע -ב

  נתקבלה  בקשה 13.11.01לאחר  שביום  ,  26.11.01הערעור  שבכותרת  הוגש  ביום  "

אשר  הוגשה  ביום ,  7655/01א  "בש(של  המערערים  למתן  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  

אשר ,  30.12.01בקשה  לפטור  מהפקדת  ערבון  נדחתה  בהחלטתי  מיום  ).  3.10.01

על  המערערים ,  פי  החלטתי  האמורה-על.  3.1.02כוח  המערערים  ביום  -הומצאה  לבא

  התקבלה 4.2.02ביום  .    ימים  מקבלת  ההחלטה30היה  להפקיד  את  הערבון  בתוך  

נטען  בה .  ארכה  לצורך  הפקדת  הערבוןהמשפט  בקשת  המערערים  למתן  -בבית

בטענה  כי  ההליכים  שיזמו ,  המשיב  מתנגד  לבקשה.  לקשיים  בגיוס  סכום  הערבון

, כי  היה  ידוע  להם  היטב  על  הצורך  בהפקדת  ערבון,  המערערים  נמשכים  מזה  זמן  רב

 . וכי היה להם די זמן לצורך גיוס כספי הערבון
 .1984-ד"התשמ,  ת  סדר  הדין  האזרחי  לתקנו528נקודת  המוצא  לדיון  נמצאת  בתקנה  

. אלא  בהחלטה  שיפוטית,  המדובר  בבקשה  להארכת  מועד  אשר  לא  נקבע  בחיקוק

 . אין הבקשה צריכה להצביע על טעמים מיוחדים למתן ארכה, ככזו
כי  יש  להביא  בחשבון  את  האינטרסים  של  כל  הצדדים  הנוגעים ,  בהקשר  זה  נקבע

 ,המשנה  לנשיאדברי  (  ושל  הציבור  בכללותו  ,של  המשיב,  של  המבקש,    היינו–בדבר  

ד "פ, ף כפר שיתופי להתיישבות"כפר הרי' רוזן נ 3780/98א " בש-ב ,לוין' השופט ש

                                                           
 .73) 1(2002על -תק, ד מיכה גבאי"עו' נ'  אח2-מ ו"המנצח בע. י.ח 9295/01א "ע  31
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  )...625) 3(נב
 ? כיצד באים שיקולים אלה לידי ביטוי במקרה שבפני

אין .  בקשת  הארכה  שבפני  הוגשה  יום  אחד  לאחר  חלוף  המועד  להפקדת  הערבון

לאיחור  זה  אף  לא .  המשפט  או  בבעל  הדין  שכנגד-ה  זלזול  בביתלמצוא  באיחור  ז

הליכי  הפקדת  הערבון  לא  התמשכו  עד .  קדם  מחדל  דיוני  כלשהו  מצד  המערערים

, 3.10.01הרי  שגם  מיום  ,  כוח  המשיב-אף  אם  אלך  לשיטת  בא.  עתה  פרק  זמן  ניכר

אשר  בעקבותיה  הוגש ,  7655/01א  "  בש-הוא  יום  הגשתה  של  בקשת  הארכה  שב

לא  ניתן  לומר  כי  חלפה  תקופה  ארוכה  במידה  הפוגעת  באופן ,  הערעור  שבכותרת

ודאי  שלא .  ממשי  בזכותו  של  המשיב  לכך  שההליך  בעניינו  יגיע  לסיום  תוך  זמן  סביר

המצדיקה  תוצאה  דראסטית  של  דחיית  הבקשה  שבפני ,  נפגעה  זכות  של  המשיב

 . ובעקבות זאת דחיית הערעור כולו
  ".7.3.02 המועד להפקדת הערבון עד ליום מוארך, בנסיבות אלה

  בקשה –ובמקביל  ,  הפקדת  ערבון-בקשה  לדחיית  הערעור  בשל  אי  נדונה  7767/0132א  "ע  -ב

 : נפסק כי. להארכת מועד לצורך הפקדת ערבון

  יצאה  למערער  הודעה 11.10.01ביום  .  10.10.01הערעור  שבכותרת  הוגש  ביום  .  1"

פי  ההודעה  היה  על  המערער  להפקיד  את -על.  ח"  ש30,000על  הפקדת  ערבון  בסך  

כוח  המערער  ביום -ההודעה  נתקבלה  אצל  בא.    ימים  מיום  קבלתה30הערבון  תוך  

 20.11.01כוח  המשיב  ביום  -בנסיבות  אלה  פנה  בא.  הערבון  לא  שולם.  12.10.01

,   לבקשה  זו6.12.01בתגובתו  מיום  .  הפקדת  ערבון-בבקשה  לדחיית  הערעור  בשל  אי

כי ,  המערער  הסביר  בבקשתו.  ר  להארכת  המועד  להפקדת  הערבוןעתר  המערע

, דין-אשר  נבעה  מעזיבת  עורך,  הערבון  טרם  הופקד  בשל  טעות  אנוש  ושגגת  אדם

כי  בעת ,  הוסבר.  כוחו  של  המערער-את  משרד  בא,  אשר  טיפל  לכתחילה  בתיק

נשמט  מעיני ,  כוחו  הנוכחי  של  המערער-הדין  הקודם  לבא-העברת  החומר  מאת  עורך

ובשל  כך  לא ,  המשפט  על  הפקדת  הערבון-הדין  דבר  הודעתו  של  בית-שני  עורכי

 . טופל העניין
-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528נקודת  המוצא  לדיון  נמצאת  בתקנה  .  2

אלא ,  הבקשה  שבפני  היא  בקשה  להארכת  מועד  אשר  לא  נקבע  בחיקוק.  1984

  על  טעמים  מיוחדים  למתן אין  הבקשה  צריכה  להצביע,  ככזו.  בהחלטה  שיפוטית

יש  להביא  בחשבון  את  האינטרסים  של  שלושת ,  בבחינתה  של  בקשה  מסוג  זה.  ארכה

ושל  הציבור  בכללותו ,  של  המשיב,  של  המבקש,    היינו–הצדדים  הנוגעים  בדבר  
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ף "כפר  הרי'  רוזן  נ  3780/98א  "  בש-ב  ,לוין'    השופט  ש,המשנה  לנשיא'  כבדברי  (

  ..).625) 3(ד נב"פ, כפר שיתופי להתיישבות
 ? כיצד באים הדברים לידי ביטוי במקרה שבפני. 3

, כוח  המבקש-הפקדת  הערבון  במועד  נבעה  ממחדל  של  בא-כי  אי,  אין  חולק

כוחו  של -ידי  בא-והדברים  עולים  בבירור  מן  התצהיר  המפורט  שהוגש  לעניין  זה  על

דין -לב  בעת  העברת  תיק  מאת  עורך-מחדל  זה  הוסבר  בחוסר  תשומת.  המערער

, גם  אם  בכך  יש  משום  סטיה  מן  החובה  לפעול  בשקידה  סבירה.  מטפל  אחד  למשנהו

אשר  נבעה ,  ההשתהות  בבירור  הערעור.  עדיין  נראה  לי  כי  יש  מקום  להעתר  לבקשה

המחדל  האמור  היה  המחדל  המשמעותי .  לא  היתה  משמעותית,  מן  המחדל  האמור

י  איחור  של  יום  אחד  בהגשת כ,  לעניין  זה,  איני  סבור.  כוח  המערער-היחיד  של  בא

אשר  יש  לתת  לו ,  התגובה  לבקשה  שבפני  לדחיית  ההליך  מהווה  מחדל  משמעותי

נראה  לי  כי  ידו  של  האינטרס  של ,  במצב  זה.  משקל  רב  לצורך  הבקשה  שבפני

משפט  קמא  היא  על -דין  בית-המערער  למצות  את  זכותו  החוקתית  לערער  על  פסק

ותיו  בהליך  ימצא  את  ביטויו  בהפקדת אינטרס  המשיב  בהבטחת  הוצא.  העליונה

כי ,  ברור.  אינטרס  המשיב  בבירור  מהיר  של  הערעור  לא  נפגע  בצורה  ממשית.  ערבון

לא  מדובר  אף  בהתנהגות  העולה  כדי  זלזול .  למערער  עניין  אמיתי  בבירור  הערעור

, קבלת  הבקשה  שבפני-אי,  במצב  זה.  או  הקרובה  לגילוי  זלזול  כזה,  המשפט-בבית

מידתית  ביחס  למחדלו  של -היא  תוצאה  בלתי,  ך  דחיית  ההליך  כולווכתוצאה  מכ

 . אשר איני סבור כי יש לה מקום, המערער
 30ח  בתוך  "  ש30,000ומורה  על  הפקדת  הערבון  בסך  ,  אני  מקבל  את  הבקשה,  לפיכך

, שההליך  שבפני  נובע  ממחדל  של  המערער,  נוכח  העובדה.  ימים  מקבלת  החלטה  זו

 1,000בסך  ,  דין-טרחת  עורך-לרבות  שכר,  שיב  בבקשה  זוישא  המערער  בהוצאות  המ

מ  כחוק  וכן  הפרשי  הצמדה  וריבית  מיום  החלטה  זו  ועד  ליום "בצירוף  מע,  ח"ש

 " .התשלום בפועל

 : שחם'  ע הרשם'כב נפסק מפי 1518/0133א "ע

 ? כיצד באים שיקולים אלה לידי ביטוי במקרה שבפני. 3"
, רשת  במילוי  חובתה  להפקיד  את  הערבוןהמערערת  לא  פעלה  בשקידה  הנד,  אמנם

השתהות  זו  לא  היתה ,  עם  זאת.  והשתהתה  בהגשת  הבקשה  שבפני  למתן  ארכה

כי  קדמו  לה  מחדלים  דיוניים ,  על  רקע  התיאור  דלעיל,  ואף  איני  יכול  לומר,  ניכרת

חרף  התמשכותם  הניכרת  של  הליכי  הפקדת ,  במצב  זה.  נוספים  של  המבקשת
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ול  לומר  כי  בשלב  הנוכחי  נפגעה  זכותו  של  המשיב  לבירור איני  יכ,  הערבון  עד  עתה

המצדיקה  דחיית  הבקשה  שבפני  ובעקבות  זאת  דחיית ,  מהיר  של  הערעור  במידה

לא  זו  בלבד  שהמשיב  לא  פנה  בבקשת  לדחיית  הערעור ,  זאת  ועוד.  הערעור  כולו

  ימים 27.12.01,  4הרי  שתגובתו  לבקשה  שבפני  הוגשה  ביום  ,  בהעדר  הפקדת  ערבון

עשרה  ימים  לאחר  קבלת ,  23.12.01הוא  יום  (לאחר  חלוף  המועד  האחרון  להגשתה  

, אף  בלא  איחור  זה,  מכל  מקום.  ובלא  שניתן  הסבר  לאיחור  זה,  )בקשת  המבקשת

אינטרס  המערערת  בבירור  ערעורה  לגופם  של  דברים  גובר  בשלב  הנוכחי  על  אינטרס 

מוארך  המועד ,    אלהבנסיבות  .באופן  המצדיק  היעתרות  לבקשה  שבפני,  המשיב

 " .8.1.02להפקדת הערבון עד ליום 

 :  נקבע כי5460/0134א "ע -ב

  ...בפני בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון בתיק זה"
 ? כיצד באים שיקולים אלה לידי ביטוי במקרה שבפני. 3

, המבקש  לא  פעל  בשקידה  הנדרשת  במילוי  חובתו  להפקיד  את  הערבון  בו  חוייב

-כמו  גם  באמצעות  מחדל  שבאי,  לפטור)  שנדחתה(חודשת  ובאמצעות  בקשה  מ

בבקשה  שבפני  אין ,  זאת  ועוד.  ניכרת  להפקדת  הערבון"  ארכה"יצר  במו  ידיו  ,  עשייה

ומכל  מקום  אין  הסבר  ממשי  להעדר  כל ,  הפקדת  הערבון  עד  עתה-הסבר  ממשי  לאי

 . 13.10.00בקשה למתן ארכה לעניין זה עד ליום 
אינני  סבור .  מים  אלה  מחייבים  את  דחיית  הבקשה  שבפניאיני  סבור  כי  פג,  עם  זאת

כי  מחדליו ,  איני  סבור  גם.  המשפט-כי  התנהגותו  של  המבקש  עולה  כדי  זלזול  בבית

של  המבקש  מחייבים  דחיית  ההליך  בלא  שניתן  לו  למצות  את  האפשרות  שיהיה  לו 

שקפת ואינה  מ,  תוצאה  זו  היא  חמורה  מדי  בנסיבות  העניין.  המשפט-יומו  בפני  בית

, בהקשר  זה,  יש  גם  לזכור.  פגיעה  מידתית  בזכות  החוקתית  הערעור  הנתונה  למבקש

. כי  בקשת  הארכה  שבפני  היא  שהוליכה  לדיון  בשאלת  מועד  הפקדתו  של  הערבון

עד ,  וגם  המשיבה  לא  נקט,  המשפט  לא  נקט  יוזמה  לדחיית  ההליך  בהעדר  ערבון-בית

 . יזמה כלשהי בעניין זה, עתה
שמתן  הארכה  המבוקשת ,  כות  ההליכים  בתיק  זה  עד  עתה  אינה  כזוכי  התמש,  אוסיף

עלול  לפגוע  פגיעה  ממשית  במשיבה  וביכולתה  לכלכל  מעשיה  תוך  ודאות  לגבי 

 . המצב המשפטי בסכסוך נשוא ההליך
 . 22.1.02הערבון יופקד עד ליום . כי החלטתי להעתר לבקשה, התוצאה היא

כאשר ,  1000שיבה  בהליך  זה  בסך  ישא  המבקש  בהוצאות  המ,  בנסיבות  העניין
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מ  כחוק  וכן  הפרשי  ריבית  והצמדה  מיום  החלטה  זו  ועד  ליום "לסכום  זה  מצטרף  מע

 ".התשלום בפועל

 : שחם'  ע הרשם'כב נקבע מפי 2534/0135א "רע -ב

  ...בפני בקשה למתן ארכה לצורך הפקדת ערבון בהליך שבכותרת"
 ? ה שבפניכיצד באים שיקולים אלה לידי ביטוי במקר. 4

בלא  להתייחס ,  למבקשת  אינטרס  לגיטימי  בעצם  בירור  בקשת  הרשות  לערער

 6708/00א  "דנ  -  באוקון'  הרשם  בראו  לעניין  זה  גם  החלטת  (לעיצומה  של  הבקשה  

המבקשת  לא  פעלה  במהירות ,  אמנם).  171  )3(2000  על-תק,  אמנון'  אהרון  נ

תמשכות  ההליכים  בעניין ויש  לה  תפקיד  בה,  הנדרשת  בכל  הנוגע  להפקדת  הערבון

שבסופם  נמצא  כי  עליה  להפקיד  את  הערבון  בו  חוייבה ,  זה  חודשים  ארוכים

במיוחד  כשהיא  נקראת  על  רקע  ההחלטות ,  אין  בבקשה  שבפני,  זאת  ועוד.  לכתחילה

הפקדת  ערבון  במועד  שנקבע  בהחלטתי  מיום -טעם  ממשי  לאי,  הקודמות  בסוגיה  זו

באיחור  של  ימים  אחדים  ביחס  למועד  האחרון הבקשה  שבפני  אף  הוגשה  .  12.8.01

 ). כאשר הפגרה נלקחת בחשבון(להפקדת הערבון 
אינני ,  עם  זאת.  כל  אלה  מצביעים  על  פגמים  בדרך  הילוכה  של  המבקשת  בהליך  זה

או  כי  היא  מחייבת ,  המשפט-סבור  כי  התנהגותה  של  המבקשת  עולה  כדי  זלזול  בבית

תוצאה  זו  היא .  המשפט-  בפני  ביתדחיית  ההליך  בלא  שניתנה  למבקשת  יומה

כי  בקשת  הארכה ,  בהקשר  זה,  יש  גם  לזכור.  דראסטית  מדי  בנסיבות  המתוארות

המשפט  לא -בית.  שבפני  היא  שהוליכה  לדיון  בשאלת  מועד  הפקדתו  של  הערבון

בעקבות  החלטתי ,  וגם  המשיב  לא  נקט,  נקט  יוזמה  לדחיית  ההליך  בהעדר  ערבון

  .יזמה כאמור, 12.8.01מיום 
כי  במצב  שנוצר  הפתרון  הנכון  הוא  לאפשר  למבקשת  ארכה  לצורך ,  כן-על,  נראה  לי

 . תוך כדי חיובה של המבקשת בהוצאות המשיבה בהליך זה, הפקדת הערבון
וכי  בשל  כך  עשוי  להיות  קושי  טכני ,  נוכח  העובדה  שאנו  מצויים  בעיצומם  של  החגים

, 15.10.01ח  יופקד  עד  ליום  "ש  15,000אני  מורה  כי  הערבון  בסך  ,  בהפקדת  הערבון

אני ,  שבהליך  זה  נדחתה  טענת  המבקשת  בדבר  עונייה,  נוכח  העובדה.  כמבוקש

, מ  כחוק"בצירוף  מע,  ח"  ש1000מחייב  את  המבקשת  בהוצאות  בקשה  זו  בסך  

 " .ובצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל

  להבטחת  הוצאות  הצד כת  מועד  להפקדת  ערבוןבקשה  להאר  נעתרה  3331/0136א  "רע  -ב
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 : שחם'  ע הרשם'כבכקביעת . האחר

בפני  בקשה  להארכת  מועד  להפקדת  ערבון  להבטחת  הוצאות  הצד  השני  במסגרת "

  ...בקשת רשות לערער
 ? כיצד באים שיקולים אלה לידי ביטוי במקרה שבפני. 3
טרס  זה  אינו  זהה אינ,  אמנם.  למבקשים  אינטרס  לגיטימי  בבירור  בקשתם)  א(

לכל  בעל  דין  זכות  חוקתית .  בעצמתו  לאינטרס  של  בעל  דין  המגיש  ערעור  בזכות

 ). השפיטה: חוק יסוד, 17סעיף (דין בעניין בו היה צד -להגיש ערעור על פסק
 . לבעל דין אין זכות בעוצמה דומה להבאת עניינו בפני ערכאת ערעור שניה

המשפט  כערכאת  ערעור  בדרגה -ת  לביתהמוגש,  הדיון  בבקשת  רשות  לערער,  אכן

החורגת ,  כלל  לבקשות  המעוררות  שאלה  כללית  כלשהי-מוגבל  בדרך,  שלישית

 . מעניינם המוגבל של הצדדים להתדיינות
לבעל  דין .  הזכות  לפנות  לערכאת  ערעור  בדרגה  שלישית  קבועה  בחוק,  עם  זאת

  החלטות  שניתנו אינטרס  לגיטימי  למצות  את  ההליכים  העומדים  לו  בדין  להשיג  על

' הרשם  בראו  לעניין  זה  החלטת  (המשפט  -כחלק  מזכותו  לגישה  לבתי,  בעניינו

שם  הובא  זכות  זו ,  171  )3(2000  על-תק,  אמנון'  אהרון  נ  6708/00א  "דנ  -  באוקון

 . כשיקול בבקשה להארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף
לקיומו  של  דיון  נוסף העילות  לדיון  בערעור  שני  ברשות  דומות  באופיין  לעילות  

משקלו  הנמוך  יותר  של  אינטרס ,  עם  זאת).  המשפט  העליון-דין  של  בית-בפסק

בהם  ייתכן  ותידחה  בקשה  למתן ,  לגיטימי  זה  יכול  לבוא  לידי  ביטוי  במקרי  גבול

מקום  בו  בקשה  דומה  היתה  עשויה  להתקבל  אם  היה  מדובר ,  ארכה  להפקדת  ערבון

 . בערעור בזכות
הטענה  של  קושי  כספי  בגיוס  הסכום  המהווה  ערבון  מוכרת ,  בריםלעיצומם  של  ד)  ב(

 -  באגמון'  הרשמת  מראו  החלטת  (עשויה  להוות  טעם  למתן  ארכה  להפקדת  ערבון  

). 155  )1(98  על-  תק,מ"מרדכי  אביב  מפעלי  בניה  בע'  יצחקוב  נ  7247/97א  "ע

טענתו  של  המבקש  בדבר  קשיים  כספיים  זמניים  עקב  הוצאות  גדולות  באותה 

אין  בטענה  זו ,  עם  זאת.  הפקדת  הערבון  במועד-תקופה  עשויה  להסביר  את  אי

  לגייס  את  הכספים  מקרובי  משפחה 2תשובה  מספקת  לשאלה  האם  ניסה  המבקש  

אשר  הוצעו  בשלב  מוקדם  יותר  כערבים  במסגרת  בקשת  הרשות ,  בעלי  יכולת

 . לערער
אותם ,  דונה  היו  משאבים  כספיים  בתקופה  הנ2אף  עולה  מטענה  זו  כי  למבקש  

 . היפנה לכאורה לשימושים אחרים שאינם הערבון שהיה עליו להפקיד
כי  המבקשים  לא  פעלו  בשקידה  מספקת  בטיפול  בעניינם  גם  מבחינה ,  אוסיף)  ג(
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הבקשה  לארכה  לא  הוגשה  בתוך  המועד  שנקבע  מראש  לצורך  הפקדת .  נוספת

 . הערובה
המתינו ,  המשפט-ה  בביתלהפקיד  את  הערוב,  לטענתו,  2גם  אחרי  שניסה  המבקש  

שלא  כמו ,  עם  זאת.  המבקשים  קרוב  לשבועים  עד  שפנו  בבקשת  הארכה  שבפני

עזבון המנוח אברהם ' רום נ  2511/90א  "בש(במקרים  אליהם  מפנה  המשיב  בתגובתו  

, 262)  3(86על  -תק,  שטיינברג'  שטיינברג  נ  904/86ש  "ב;  589)  3(ד  מד"פ,  שריער

, המשפט-היכולה  להצביע  על  זלזול  בבית,  ודשיםאין  מדובר  בהשתהות  ארוכה  של  ח

 . אלא בהשתהות קצרה יחסית
נראה  לי  כי  אף  שישנם  פגמים  בדרך  התנהלותם  של ,  סיכומם  של  דברים)  ד(

אין  מדובר  במקרה ,  ואף  שהסבריהם  למחדלם  אינם  שלמים,  המבקשים  בערכאה  זו

לא ,  חרלשון  א.  המצדיק  דחיית  בקשת  הרשות  לערער  מחמת  אותם  פגמים,  כזה

, פגיעה  כזו,  ואף  לא  לאינטרס  של  המשיב,  נגרמה  לאינטרס  לגיטימי  של  הציבור  כולו

אשר  מצדיקה  פגיעה  כה  אנושה  באינטרס  הלגיטימי  הנגדי  של  המבקשים  לכך 

 . שבקשת הרשות לערער שהגישו תידון לעיצומה
-הערבון  יופקד  בקופת  בית.  החלטתי  להעתר  לבקשת  האורכה,  בנסיבות  אלה

 ". שעות מקבלת החלטה זו48תוך המשפט ב

 : נפסק כי. בקשה להארכת מועד ולהפקדת ערבות בנקאיתנדונה  3422/0137א "ע -ב

  הוחלט  כי  על  המערערים 3.5.01ביום  .  2.5.01הערעור  נשוא  הבקשה  הוגש  ביום  .  1"

, המשפט  עולה-מעיון  במחשב  בית.    ימים30ח  בתוך  "  ש30,000להפקיד  ערבון  בסך  

. 31.5.01ביום  ,  דין  מוזס-עורך,  כוח  המערערים-ומצאה  לידי  באכי  החלטה  זו  ה

,   היה  יום  שבת30.6.01ונוכח  העובדה  שיום  ,  החל  מניין  הימים  באותו  יום,  לפיכך

לחוק )  ג(10סעיף  ,  לעניין  זה,  ראו  (1.7.01המועד  האחרון  להגשת  הערובה  היה  יום  

 ). 1981-א"התשמ, הפרשנות
בנימוקי .  ועימה  הבקשה  לארכה,  2.7.01ביום  ח  הוגשה  "  ש30,000הערבות  בסך  

-כי  הוצאת  הערבות  הבנקאית  התעכבה  כתוצאה  מניתוח  שעבר  בא,  הבקשה  מצויין

בעקבות  הוצאת ,  27.6.01  עד  24.6.01כוח  המבקשים  שהביא  להעדרותו  בין  הימים  

 –  1.7.01  –הערבות  הבנקאית  הוצאה  במועד  .  גידול  סרטני  שבועות  אחדים  לפני  כן

, בנסיבות  אלה.  המשפט  ביום  אחד  של  איחור-לבית,  בנסיבות  אלה,  האך  הגיע

 . התבקשה הארכת המועד
בתגובה  האוחזת  לא  פחות ,  המשיבים  מתנגדים  בתוקף  להארכת  המועד  המבוקשת

                                                           
 .761) 3(2001על -תק, 'מובשוביץ ישראל ואח' נ' ק דוד ואחבורוש 3422/01א "ע  37
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, כי  האיחור  של  המערערים  הוא,  תגובתם  מבוססת  על  ההנחה.  משלושה  עמודים

הפקדת  הערובה  היה  עוד  לפני וכי  המועד  האחרון  ל,  של  יותר  משבועיים,  לאמיתו

כוח  המערערים -כי  במשרדו  של  בא,  עוד  הם  טוענים.  כוח  המערערים-שאושפז  בא

 . הדין כלל-כי הפקדת הערבות הבנקאית אינה עניין לעורך, דין נוסף-עורך
 . החלטתי להעתר לבקשה. 2

אין  צורך ,  ככזה.  המשפט-המועד  אותו  מבוקש  להאריך  נקבע  בהחלטה  של  בית

  לתקנות 528תקנה  (המצדיק  זאת  ,  ודי  בטעם  סביר,  מנת  להאריכו-יוחד  עלבטעם  מ

כי  בשיקולים  הבאים  בחשבון ,  בפסיקה  נקבע).  1984-ד"התשמ,  סדר  הדין  האזרחי

המשנה דברי  (יש  להתחשב  בעיקר  באינטרסים  של  המבקש  ושל  הציבור  בכללותו  

פר  שיתופי ף  כ"כפר  הרי'  רוזן  נ  3780/98א  "  בש-ב,  לוין'    השופט  ש,לנשיא

 ). 625) 3(ד נב"פ, להתיישבות
ומה  גם ,  הדין  נשוא  הערעור-כי  למערער  אינטרס  לגיטימי  להשיג  על  פסק,  אין  חולק

 17ראו  סעיף  (שזכות  הערעור  היא  זכות  חוקתית  מוכרת  בשיטה  המשפטית  שלנו  

נקבע  כי  האינטרס  הלגיטימי  שלו  הוא  במניעת ,  אשר  לציבור).  שפיטה:  לחוק  היסוד

כלל  על  המבקש  ארכה -כן  בדרך-ועל,  הליכים  וקיומם  של  הליכים  מיותריםשיבוש  

דברים  אלה ,  ברם.  מנת  לאזן  את  מחדלו-להגיש  בקשה  הנתמכת  בתצהיר  מפורט  על

-המשפט  לדחות  את  הערעור  מחמת  אי-הוגבלו  בעיקר  למצב  שבו  נתבקש  בית

הדעת -במסגרת  שיקול.  או  רשם  את  הערעור  לדחיה  ביזמתו,  הפקדת  ערבון  במועד

ניתן  גם  משקל  לשאלה  אם  התנהגותו  של  המבקש  הצביעה  על  זלזול  כזה ,  האמור

 . קיום דיון בערעורו לעיצומם של דברים-שחומרתו מצדיקה אי, המשפט-בבית
לא  ניתן  משקל  רב  לאינטרס  המשיב ,  להם  ניתן  משקל,  לעומת  אינטרסים  אלה

  המשיב  לא  הגיש במיוחד  כאשר,  הפקדת  ערבון  במועד-שהערעור  יידחה  מחמת  אי

לצורך ,  נקבע  כי  אינטרס  המשיב  מתמצה  בעיקרו  בעצם  הפקדתה.  בקשה  לכך

 . הפקדת הערבון במועד-ולא בדחיית ההליך כתוצאה מאי, הבטחת הוצאותיו
הגם .  ניתנה  בבקשה  לארכה  סיבה  מתקבלת  על  הדעת  לאיחור,  במקרה  שבפנינו.  3

אין  כל  סיבה ,  מובהקשהכנת  ערבות  בנקאית  אינה  עניין  בעל  אופי  משפטי  

כי  הוא  טיפל  בהכנת  הערבות ,  כוח  המערערים-אפריורית  לפקפק  בטענת  בא

דין -ידי  עורך-ואין  הדבר  חורג  מגדר  פעולות  המתבצעות  לא  אחת  על,  הבנקאית

הרי  שגם ,  דין  נוסף-דין  מוזס  עורך-אשר  לכך  שיש  במשרדו  של  עורך.  המטפל  בתיק

דין -ום  לדון  בהקשר  זה  לכף  חובה  את  עורךאינני  רואה  מק,  אם  ניתן  היה  להעזר  בו

אשר  מסתבר  מבקשתו  כי  היה  טרוד  באותה  תקופה  בהתמודדות  ובטיפולים ,  מוזס

 . במחלה קשה עד מאד
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, ונוכח  העובדה  שהמדובר  באיחור  קל  בהגשת  הערבות  הבנקאית,  במצב  דברים  זה

עתרות מקבילית  הכוחות  של  האינטרסים  הרלוונטיים  נוטה  לדעתי  בבירור  לטובת  ה

 . ואני נעתר לה, לבקשה
-אני  מבקש  להעיר  כי  אין  דעתי  נוחה  מסגנון  תגובתה  של  באת,  בשולי  הדברים.  4

כוחם  של  המשיבים  בחרה  להטיח  מילים -שבאת,  יש  להצר  על  כך.  כוח  המשיבים

כל  כולה 'ולכנות  את  בקשת  הארכה  שהגיש  כבקשה  ש,  כוח  המערערים-קשות  בבא

, ברם.  דות  לבקשת  ארכה  עשויה  להיות  לגיטימיתההתנג,  אכן.  'התחסדות  נלוזה

המופנה  בנסיבות  העניין  נגד  מי  שאין  חולק  כי  לקה ,  השימוש  בכינויים  חמורים

דין  לנהוג  בצד -עם  החובה  של  עורך,  לכאורה,  אינה  עולה  בקנה  אחד,  במחלה  קשה

 ,)אתיקה  מקצועית(הדין  -  לכללי  לשכת  עורכי23סעיף  "  (דרך  ארץ"שכנגד  ב

 " .הבקשה מתקבלת, סוף דבר ).1986-ו"התשמ

 תגובה לבקשה בכתב  .3
 :  כיאלשיך'  השופטת ו'כב נפסק מפי 1062/0138) יפו-א"ת(ר "פש -ב

מן  הדין  להתייחס  במילים ,  אף  טרם  אגש  לבירור  המחלוקת  לגופו  של  עניין,  ראשית"

הרוכשים  הגישו  את .  מספר  לדרך  התנהלות  הצדדים  במהלך  הדיון  בבקשה  זו

המעבירה ,  ידי  החלטת  ביניים-ניתנה  על,  באותו  יום  עצמו.  17.8.03יום  בקשתם  ב

תוך  קביעה  מפורשת  כי  נוכח  דחיפות ,    ימים10את  הבקשה  לתגובת  הכונס  בתוך  

 . יבואו ימי הפגרה במניין המועדים, )קרי נזקם המתעצם של הרוכשים(העניין 
  אלא  שהכונס  המלומד .27.8.03כי  על  הכונס  היה  להגיש  את  תגובתו  עד  ליום  ,  יוצא

מועד  שהיווה  איחור ,  16.9.03והגיש  את  תגובתו  אך  ורק  ביום  ,  לא  טרח  לעשות  כן

ולאחר  שעמדה  בפני  בקשה  של (ניכר  אף  לו  לא  היו  ימי  הפגרה  באים  במניין  

בלא  שיטרח  לנמק ,  זאת).  הרוכשים  ליתן  החלטה  במעמד  צד  אחד  בשל  העדר  תגובה

 : הכונס בסוף דבריו כהאי לישנאהודיע , תחת נימוק; את מחדלו זה
המשפט  נכבד  זה  לעשות  שימוש  בסמכותו  לפי  ובהתאם -מתבקש  בית,  לסיום'

ולהאריך  המועד ,  1984ד  "  התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528לתקנה  

  '.להגשת התגובה מאת כונס הנכסים עד למועד הגשתה בפועל
-קיים  את  החלטת  ביתמדוע  לא  ,  ולו  במילה  אחת,  בלא  שיטרח  להסביר,  כל  זאת

אשר  הכנתה  התארכה  זמן  רב ,  כי  תגובה  זו,  ניתן  היה  לצפות;  זאת  ועוד.  המשפט

                                                           
.   בתפקידו  ככונס  נכסים  של  חברת  מ–ד  שרון  ויצמן  "עו'  נ'  אורי  צמח  ואח  1062/01)  יפו-א"ת(ר  "פש  38

 .1564) 4(2003מח -תק, 'מ ואח"בע) 1994(רייז רזידנס 



המשפט-ידי בית- לגבי הארכת מועדים שנקבעו על528יישום תקנה : 'פרק ב    
 

 
389   הארכת מועדים

ותטרח  להתייחס  לכל  התשתית  העובדתית ,  תהיה  בהירה  ומפורטת,  כך-כל

ולא ,  שהתגובה  אשר  הונחה  בפני  היתה  לקונית,  אלא;  והמשפטית  שהעלו  הרוכשים

. מהן  סוגיות  מרכזיות,    שעלו  בבקשהטרחה  ליתן  כל  מענה  לחלק  נכבד  מן  הסוגיות

-תוך  חיוב  הרוכשים  בשכר,  אם  לא  תדחה  הבקשה  לאלתר,  ביקש  הכונס,  תחת  זאת

 : טרחתו
מ  להשלים  את  הפירוט  והטיעון  בנושאים  המועלים  במסגרת "לאפשר  לח'

 !)כך ('.הבקשה
המשפט  ובניגוד -התנהגות  הכונס  עמדה  בניגוד  להחלטת  בית;  עיננו  הרואות.  20

מחוייב  להגיש ,  כי  בעל  דין  המאחר  בהגשת  תגובה,  ראשית  יאמר;  הדין  האזרחילסדר  

כאילו  אין  עסקינן  אלא  בעניין ,  ולא  בדיעבד,  את  בקשתו  להארכת  מועד  מראש

, על  בקשה  כזו  להיות  מנומקת;  זאת  ועוד.  שהצלחתו  מובטחת,  פורמלי  גרידא

תכן  והיה  ניתן  סעד יי,  אילו  היה  הכונס  פועל  בדרך  זו.  ולהסביר  את  טעמי  האיחור

די .    דבר  אשר  נמנע  בשל  התנהלות  בעל  התפקיד–למזעור  נזקי  הרוכשים  ,  ביניים

 . היה האיחור מהותי ולא טכני גרידא, בכדי להדגיש כי בנסיבות העניין, בכך
  לתקנות  סדר 528שקלתי  ברצינות  לסרב  לבקשה  לפי  סעיף  ,  לאור  כל  האמור  לעיל

, אלא.  כונס  ולקבל  את  הבקשה  במעמד  צד  אחדלמחוק  את  תגובת  ה,  הדין  האזרחי

באתי  לכלל  החלטה  להילך  בדרכו  של  בית  הלל  ולפי  הקו  הנהוג ,  שבסופו  של  יום

בסיס   למעט  ככל  האפשר  בהכרעת  מחלוקת  על,  בהלכה  הפסוקה  המודרנית

ללא (ולרפא  את  מחדלו  של  בעל  הדין  שהתרשל  בפסיקת  הוצאות  ,  פרוצדורלי  גרידא

 .  דבר לו אתן את הדעת בסיומה של החלטה זו–)  של ההליךקשר לתוצאתו הסופית
ליתן  לו ,  מן  הדין  לדון  בבקשתו  הפרוצדורלית  השניה  של  הכונס  המלומד,  כעת

יגעתי  ולא  מצאתי  מה  אחיזה  יש  לבקשה .  מאוחר  יותר"  להשלים  הפירוט  והטיעון"

  המגיש על  צד:  מצוותן  של  תקנות  סדר  הדין  האזרחי  הינה  פשוטה  וברורה.  זו  בדין

תשובה  לבקשה  לפרוש  בפירוט  ובאופן  ברור  את  מלוא  גרסתו  העובדתית 

מוסיפות .  תוך  שהוא  דן  בפירוט  בכל  טענה  וטענה  שהעלה  התובע,  זאת.  והמשפטית

רואים  אותה ,  כי  טענה  עובדתית  שלא  הוכחשה,  תקנות  סדר  הדין  האזרחי  וקובעות

 . זולתי החריג של דמי נזק, כטענה שמודים בה
; העומד  בניגוד  לדין"  מקצה  שיפורים"  אין  כל  מקום  לאפשר  לכונס  הנכסים  ,לכך-אי

המשפט  פעולה  כזו  מכוח  סמכותו -יתכנו  מקרים  חריגים  בהם  יתיר  בית,  אמנם

או  פחות (בעיקר  מקום  בו  נדרשת  הגשת  תגובה  בתוך  ימים  ספורים  ,  זאת.  הטבועה

לא  כזה .    זמניכלל  במקום  בו  עסקינן  בתשובה  לבקשה  דחופה  לסעד-בדרך,  )מזה

ואף  לא ,  בהגשת  תגובתו,  ללא  הצדקה,  בו  איחר  הכונס  משמעותית,  הוא  המקרה  דנן
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 . כאילו עסקינן בזכות מובנת מאליה, טרח לנמק את בקשתו להשלמת טיעון
, בין  במפורש(וכל  טענה  אותה  לא  הכחיש  ,  אין  לכונס  אלא  התשובה  שהגיש,  לכך-אי

לכל  דבר ,  נחשבת  כטענה  שהודה  בה)  י  סותרידי  טיעון  עובדת-על,  ובין  אם  במשתמע

 " .ועניין

 הגשת כתב תביעה שכנגד  .4
ידי -בקשה  להארכת  מועד  להגשת  כתב  תביעה  שכנגד  עלנדונה    2839/0039)  ם-י(א  "ת  -ב

 :  כי השופטת רות לבהר שרון'כבנפסק מפי  .הנתבעת

הינו השאלה  המצריכה  לעניינינו  היא  האם  המועד  להגשת  כתב  התביעה  שכנגד  "

או  שמא  זהו  מועד  שקבע ,  מועד  הקבוע  בחיקוק  המצריך  טעם  מיוחד  בכדי  להאריכו

דעת -פי  שיקול-המשפט  לעשיית  דבר  שבסדר  הדין  שאז  ניתן  להאריכו  על-בית

 . המשפט וללא כל טעם מיוחד-בית
א  קובעת  כי  המועד  להגשת  כתב  התביעה  שכנגד  יהיה  במועד "  לתקסד53תקנה  

 :  לשון התקנהוזוהי. הגשת כתב ההגנה
יציין  בכתב  ההגנה ,  נתבע  המסתייע  בנימוק  שיש  בו  כדי  לבסס  תביעה  שכנגד'

  '...במפורש כי הוא עושה כן על דרך תביעה שכנגד
  ציינה 32.7ואכן  הנתבעת  בכתב  הגנתה  המתוקן  הן  בפרק  המבוא  והן  בסעיף  

נגרמו במפורש  כי  היא  מתעתדת  להגיש  כנגד  המשיבה  תביעה  נגדית  בגין  הנזקים  ש

 . בעטיים של מחדלי ומעשי התובעת, לטענתה, לה ותשלומי היתר ששילמה
 : א כך" לתקסד49לעניין המועד להגשת כתב ההגנה קובעת תקנה 

  '.נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה יגיש אותו תוך המועד הנקוב בהזמנה לדין'
 : א כי" לתקסד19קובעת תקנה , לעניין ההזמנה לדין

רש  הנתבע  להגיש  כתב  הגנה  תוך  שלושים  ימים  לאחר בהזמנה  לדין  ייד'
  '.המשפט או הרשם-או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע בית, המצאת ההזמנה

המשפט  להאריך  את  המועד  להגשת  כתב  ההגנה  מכוח  הרישא -מכאן  שרשאי  בית

שכן  המועדים  אינם ,  דעתו  וללא  טעם  מיוחד-פי  שיקול-על,  כלומר.  528לתקנה  

 ". שנקבעו בחיקוקמועדים "בבחינת 
 397כגון  המועד  להגשת  ערעור  לפי  תקנות  ,  זאת  בשונה  ממועדים  שנקבעו  בחיקוק

  או  לבקשה  לביטול 399המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  לפי  תקנה  ,  398  -ו

, מועדים  אלו  קבועים  כולם  בחיקוק.  201פי  צד  אחד  לפי  תקנה  -דין  שניתן  על-פסק

                                                           
 .5225) 1(2003מח -תק, א.י.פרו ש' קריית שדה התעופה נ 2839/00) ם-י(א "ת  39
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זאת  בשונה .  528כאמור  בסייפת  תקנה  ואין  להאריכם  ללא  טעם  מיוחד  וזאת  

מהמועד  להגשת  כתב  הגנה  שאינו  מועד  הקבוע  בחיקוק  אלא  מועד  שנתון  מראש 

 . דעתו של שופט או רשם-לשיקול
יחד  עם  זאת  יש  לציין  כי  גם  במקום  שאין  חובה  להראות  טעם  מיוחד  כדי  לזכות 

,   זוסמן:ראה(המשפט  את  המועד  כדבר  שבשגרה  -לא  יאריך  בית,  בהארכת  המועד

חייב  ליתן  הסבר ,  המבקש  ארכה).  888  )מהדורה  שביעית(  סדרי  הדין  האזרחי

 . המתקבל על הדעת לאיחור
יש  הצדקה  להאריך  את  המועד  להגשת  כתב  התביעה  שכנגד  לאור ,  בעניינינו

ידי  הצדדים -דין  לכל  אורך  הדרך  סוכמו  על-העובדה  כי  המועדים  להגשת  כתבי  בי

 . וקן בהסכמה והוגש באיחור וכן כתב ההגנהכתב התביעה ת, ברוח חברית
, המשפט  בתיק  זה  טרם  החלו-הדיונים  בבית,  הבקשה  סבירה  ביותר  בנסיבות  העניין

 . ולא יגרם כל נזק לתובעת בהארכת המועד כמבוקש
יש  טעם  במתן  הארכה  המבוקשת  בכדי  שכל  החומר  המשפטי  וכל  טענות ,  כן-כמו

 . בעת ניהול התביעההמשפט -הצדדים יהיו מונחים בפני בית
המשפט -לפיכך  הנני  נעתרת  לבקשה  וקובעת  כי  כתב  התביעה  שכנגד  יוגש  לבית

 ". יום מהיום30תוך 

 :  נפסק כי344/0240 א"ע -ב

 . בפני בקשות להארכת מועד להפקדת ערבון ובקשה להחלפת ערבון"
המערערים  הגישו  הודעת  ערעור  ביום .  הבקשה  להארכת  מועד  להפקדת  ערבון.    1

' השופט  י'  כב(שבע  -המשפט  המחוזי  בבאר-דינו  של  בית-  על  פסק10.1.2002

כוחם -ח  וההודעה  על  כך  הועברה  לבא"  ש40,000סכום  הערבון  נקבע  על  ).  טימור

   נשלחה  הודעה 17.2.02משלא  הופקד  הערבון  כאמור  עד  ליום  .  18.1.02ביום  
  פנו 27.2.2002ביום  .  כוח  המערערים  לפיה  הערעור  נרשם  לדחיה-לבא)  24.2.02(

 . המשפט וביקשו להאריך את המועד להפקדת ערבון-המערערים לבית
המועד  להפקדת  ערבון  אינו  מועד  שנקבע  בחיקוק  וככזה  לא  מוטלת  על .  2

).   לתקנות528תקנה  (להארכת  מועד  "  טעם  מיוחד"המערערים  החובה  להצביע  על  

סדר  הדין ,  זוסמן'  י(על  המערערים  ליתן  הסבר  מתקבל  על  הדעת  לאיחור  ,  עם  זאת

בבקשה ).  888  )1995  ,ירושלים,  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית(  האזרחי

נטען  כי  מדובר  באיחור  קל  של  מספר  ימים  שנבע  מטיפולים  רפואיים  שעברו 

של ,  אימם,  1המערערת  .  3והמערערת  ,  שמטפל  בכל  הליכי  הערעור,  2המערער  

                                                           
 .479) 2(2002על -תק, בנק מרכנתיל דיסקונט' סימלמיץ בלה נ 344/02א "ע  40
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רית  הגרה  בדימונה  והיתה  תלויה הינה  אישה  מבוגרת  וערי,  3-  ו2המערערים  

  כי  בתקופה  האמורה  פוטר 2עוד  טוען  המערער  .    לצורך  הגשת  המסמכים2במערער  

דבר  שגזל  מזמנו  מאחר  והיה  טרוד  בחיפוש  אחר  מקורות  מימון  לטיפולים ,  מעבודתו

 . הרפואיים
הגשת -אך  אין  בכך  להסביר  את  מחדלם  של  המערערים  באי.  על  כל  אלה  אין  חולק

לשם  גיוס ,  בו  היו  נתונים,  הגם  שמדובר  בלחץ  של  זמן,  אימה  במועדבקשה  מת

התצהירים  לבקשה  לחלופת  ערובה  נחתמו  ביום ,  כעולה  מתגובת  המשיב.  הכספים

בכך  יש  להצביע  כי .  27.2.02  ואילו  הבקשה  למתן  ארכה  הוגשה  רק  ביום  18.2.02

 .  מעטיםמדובר באיחור של ימים, עם זאת. המבקשים לא נקטו בשקידה הנדרשת
, ניתן  מעמד  בכורה  לאינטרס  המערערים  במיצוי  זכותם  החוקתית  לערער,  במצב  זה

בעצם  הפקדת  הערבון ,  בעיקרו,  המתמצה,  ואינטרס  זה  גובר  על  אינטרס  המשיבה

 ).625)  3(ד  נב"פ,  ף  כפר  שיתופי  להתיישבות"כפר  הרי'  רוזן  נ  3780/98א  "ראו  בש(

  " .לבקשה למתן ארכה, איפוא, אני נעתר

 עיקרי טיעון  .5
 
 :  ניל הנדל השופט'כבידי - נקבע על655/0241) ש"ב(ע "בר -ב

משפט  השלום  לפיה  נדחתה  בקשת -בפני  בקשת  רשות  ערעור  על  החלטת  בית.  1"

המבקשים  להאריך  את  המועד  להגשת  עיקרי  טיעוניהם  בערעור  על  החלטת  רשם 

 . אשר דחה בקשתם להסרת צו עיקול, משפט השלום-בית
הוא  בנק ,  1ידי  משיב  -  עלר  דין  מקוצרו  של  הליך  זה  בהגשת  תביעה  בסדראשית

עם  הגשת .  2-4כנגד  המבקשים  והמשיבים  הפורמליים  ")  הבנק:  "להלן(לאומי  

לה  נעתר ,  ידי  הבנק  בקשה  להטלת  עיקול  על  נכסי  המבקשים-התביעה  הוגשה  על

  ...משפט השלום-על החלטה זו הגישו המבקשים ערעור בפני בית. הרשם
 : ניתן להצביע על שלושה סוגי מועדים, 528בבואנו ליישם את תקנה 

כאשר  מתקין  התקנות  לא  נתן  דעתו ,  משפט-ידי  בית-מועד  שנקבע  על,  הראשון

 . כלל
ראה (כאשר  אין  הנחיה  של  תקנות  סדרי  הדין  בנדון  ,  קביעת  תיק  לסיכומים,  לדוגמה

 ). לתקנות סדר הדין האזרחי) 2(158תקנה 
מבלי  יכולת ,  המשפט-המחייב  את  בית,  ידי  המחוקק-  שנקבע  עלמועד,  השני

                                                           
 .1861) 3(2002מח -תק, בנק לאומי לישראל' תשובה משה נ 655/02) ש"ב(ע "בר  41
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  הימים  להגשת  ערעור  בזכות  על 45תקופת  ,  דוגמה  לכך.  לסטות  ממנו  מעלה  או  מטה

 ).  לתקנות סדר הדין האזרחי397ראה תקנה (דין -פסק
, ובמקרה  השני,  משפט-ידי  בית-כי  במקרה  הראשון  עסקינן  במועד  שנקבע  על,  ברי

 .  על ההשלכות הנובעות מכך–ידי חיקוק -שנקבע עלהמדובר במועד 
בהם ,  ישנם  מצבים.  מקרה  קשה  יותר  לסיווג  הינו  הסוג  השלישי  של  המועדים

משאיר  בידו ,  אך  יחד  עם  זאת,  משפט  בדבר  קביעת  מועד-המחוקק  מנחה  את  בית

,   יום30  תוך  –מועד  הגשת  כתב  הגנה  ,  דוגמה  לכך.  את  האפשרות  לקבוע  מועד  שונה

  לתקנות 2  וטופס  18ראה  תקנה  (המשפט  מועד  שונה  -ידי  בית-ם  נקבע  עלאלא  א

  לתקנות 446תקנה  .  הגשת  עיקרי  טיעון,  או  הדוגמה  בענייננו,  )סדר  הדין  האזרחי

. 'עשר  יום  לפחות  לפני  מועד  הדיון-ארבעה'סדר  הדין  האזרחי  קובעת  תקופה  של  

 . כי ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר, יוצא
ידי  מתקין  התקנות  תוך  האצלת  סמכות  לקביעת -ד  שנקבע  עלמה  דינו  של  מוע

כי  יש  לראות  במועד  זה ,  תשובת  הפסיקה  היא?  המשפט-ידי  בית-מועד  שונה  על

בין  אם  היא ,  התקופה  בסופו  של  דבר,  ואכן.  משפט-ידי  בית-כמועד  שנקבע  על

ראה  למשל .  (היא  החלטה  שיפוטית  ולא  חקיקתית,  התקופה  המומלצת  ובין  אם  לאו

' נח  נ  8663/00ע  "ר  -וב,  176  )1(2001  על-תק,  בן  יוסף'  בן  יוסף  נ  6349/00ע  "בר

דין  אלה  עוסקים  בתקנה  הרלבנטית -פסקי).  1130  )1(2001  על-תק,  'כוכבי  ואח

וראה  החלטתי .  (בדבר  איחור  בהגשת  עיקרי  טיעון,  446בתקנה  ,  קרי,  לענייננו

 ). 349, 347) 2(מ נ"פ, אטיאס' אסולין נ 73/94א "ת(בהקשר אחר 
-בית,  כאמור".  טעם  רגיל"ודי  ב,  כי  לא  קמה  חובה  להצביע  על  טעם  מיוחד,  עולה.  3

האיחור ,  בהליך  קמא.  פי  המבחן  המשפטי  הראוי-משפט  קמא  לא  בחן  את  העניין  על

נראה .  אשר  הביע  נכונות  להיחקר  על  כך,  הדין-ידי  עורך-הוגש  תצהיר  על,  היה  קל

 . את הכף לכיוון קבלת הבקשהכי די בנימוקים אלה כדי להטות 
וניסו  לתקן  את ,  משפט  קמא-לא  זלזלו  בבית,  אך  פרט  לכך,  המבקשים  איחרו

 . ולהסיר את מחדלם, טעותם
נראה  שמוטב  שמלאכה  זו .  כוח  הבנק  ניסה  לשכנעני  שאין  סיכוי  רב  לערעור-בא

לדעתי  נכון  היה .  המוסמך  מלכתחילה  לדון  בערעור,  משפט-ידי  בית-תיעשה  על

באם  כתוצאה  מכך  נוצר  צורך  לדחות .    את  בקשת  המבקשים  להארכת  המועדלקבל

הרי  ניתן  לאזן  את  אינטרס  הצדדים ,  ואיני  בטוח  אם  זהו  המצב  בענייננו,  את  הדיון

ברם  דחיית  הערעור  אינה .  ידי  הטלת  הוצאות  על  המבקשים  לטובת  הבנק-על

 . תוצאה מידתית
 . הערעור מתקבל. 4
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-התיק  יוחזר  לבית.    דחיית  הערעור  מבוטלת  בזאתמשפט  קמא  בדבר-החלטת  בית

 " .משפט קמא לשם המשך שמיעת הערעור

לפיה ,  המשפט  המחוזי-בקשת  רשות  ערעור  על  החלטת  בית  נדונה  1809/0242א  "רע  -ב

 10כוח  המשיב  אורכה  של  -נדחה  המועד  לשמיעתו  של  הערעור  שהגיש  המבקש  וניתנה  לבא

 : ריבלין' השופט אלפני  השופט 'נקבע מפי כב. ימים להגשת עיקרי טיעון ותיק מוצגים

המועדים  להגשת  עיקרי  טיעון  בערעור  הם  מועדים  שנקבעו ,  לטענת  המבקש.  2"

 528כמצוות  תקנה  ,  כן  נדרשים  טעמים  מיוחדים  שיירשמו  להארכתם-ועל,  בחיקוק

 "). תקנות סדר הדין: "להלן (1984-ד"התשמ, סיפא לתקנות סדר הדין האזרחי
ומן  הדין  היה  להכריע ,  במקרה  שלפנינו,  כך  נטען,  וחדים  לא  התקיימוטעמים  מי

 . פי טיעוני המבקש בלבד-בערעור על
 . עיינתי בבקשה והגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. 3

הטעם  לכך .    לתקנות  סדר  הדין  ולא  הסיפא  שלה528בענייננו  חלה  הרישא  של  תקנה  

דעת  לקבוע  מועד -משפט  שיקולה-ניתן  לבית)  א(446הוא  שבסיפא  של  תקנה  

' יוסף  נ-בן  6349/00א  "רע:  ראו(השונה  מזה  שנקבע  בתקנות  להגשת  עיקרי  הטיעון  

) 1(2001על    -תק,  'כוכבי  ואח'  נח  נ  8663/00א  "רע;  176)  1(2001על  -תק,  יוסף-בן

המשפט  המחוזי  להאריך  את  המועד  להגשת  עיקרי -רשאי  היה  בית,  לפיכך).  1130

לא  ראיתי ".  טעמים  מיוחדים  שיירשמו"ומבלי  שיש  צורך  ב,  דעתו-טיעון  לפי  שיקול

משלא .  הבקשה  נדחית  .המשפט  המחוזי-דעתו  של  בית-עילה  להתערב  בשיקול

 " .אין צו להוצאות, נתבקשה תגובה

נדונה  רשות  ערעור  לגבי  החלטה  בדבר  מחיקת  ערעור  מחמת  הגשת   8663/0043א  "רע  -ב

 : נפסק כי. עיקרי טיעון באיחור

-אביב-המשפט  המחוזי  בתל-דינו  של  בית-  לפנינו  בקשת  רשות  לערער  על  פסק.1"

אשר  מחק  את  ערעוריהם  של ,  )רובינשטיין'  קובו  ומ'    א,גרוס'  השופטים  י(יפו  

משפט  השלום  מן  הטעם  שהגישו  את  עיקרי -דינו  של  בית-המבקשים  על  פסק

ת  לערער  והוגש רואים  אנו  בקשה  זו  כאילו  ניתנה  עליה  רשו.  הטיעון  מטעמם  באיחור

 . פי הרשות שניתנה-ערעור על
המשפט  המחוזי  קבע  כי  המועד  להגשת  עיקרי  הטיעון  קבוע  בחיקוק -בית.  2

בשל  כך  דחה  את  בקשתם  של .  ושלפיכך  דרושים  טעמים  מיוחדים  לשם  הארכתו

                                                           
 .767) 2(2002על -תק, מוחמד פונדק' ליאור שוורץ נ 1809/02א "רע  42
 .1130) 1(2001על -תק, ' אח5-י ושאול כוכב' נ'  דוד נח ואח8663/00א "רע  43
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המשפט -אשר  הוגשו  לבית,  המבקשים  להאריך  את  המועד  להגשת  עיקרי  הטיעון

המשפט  המחוזי  לא -בית.  עשר  יום  לפניו-מקום  ארבעהשישה  ימים  לפני  הדיון  ב

ובכך  שתלוי  ועומד  ערעור  נוסף  מטעם ,  אליבא  דהמבקשים,  ראה  בחשיבות  העניין

טעם  מיוחד ,  שבמסגרתו  הוגשו  על  ידם  עיקרי  טיעון  במועד,  המשיבים  באותה  פרשה

המשפט  על  מחיקת  הערעורים  וחייב  את -לפיכך  הורה  בית.  להארכת  המועד

בהוצאות  לטובת  המשיבים  אשר  הגישו  את  עיקרי  הטיעון  מטעמם המבקשים  

 . במועד
 . ידי המשיבים-לאור הסכמת המשיבים נמחק גם הערעור שהוגש על

בענייננו  חלה  רישתה  של  תקנה ,  ראשית.  סבורים  אנו  כי  דין  הערעור  להתקבל.  3

 הטעם  לכך  הוא.    ולא  הסיפא  שלה1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528

דעת  לקבוע  מועד -המשפט  שיקול-לתקנות  אלו  ניתן  לבית)  א(446שבסיפת  תקנה  

על -תק,  יוסף-בן'  יוסף  נ-בן  6349/00א  "ראה  רע(השונה  מזה  שנקבע  בתקנות  

המשפט  עיין  בפועל  בעיקרי  הטיעון  וסבר  שאין  בערעור -בית,  שנית).  176)  1(2001

שאין  צורך  בטעם  מיוחד המשפט  ער  לכך  -בנסיבות  אלה  יכול  שאילו  היה  בית.  ממש

; להארכת  המועד  הוא  היה  נעתר  לבקשה  בעניין  זה  ולא  היה  מוחק  את  הערעורים

לו .  המשפט  המחוזי  סבר  שאין  בערעור  ממש  אך  לא  נימק  את  החלטתו-אכן  בית

 .  יכול ולא היינו מתערבים– ולו גם בהנמקה קצרה –נימק 
מאריכים  לבעלי ,  יןהד-מבטלים  את  פסק,  כן  אנו  מקבלים  את  הערעור-על-אשר

-המשפט  על-הדין  את  המועדים  להגשת  עיקרי  הטיעון  ומחזירים  את  העניין  לבית

לרבות  בערעורם  של  המשיבים  אשר ,  מנת  שידון  לגופו  של  עניין  בערעורים  שלפניו

 ".אין צו להוצאות .נמחק בהסכמתם אך בשל מחיקת ערעורי המבקשים

המשפט  בקבלו  את  הערעור -בית.  528  נדונה  שאלת  תחולתה  של  תקנה  6349/0044א  "רע

 : קבע כי

פי  הרשות -רואים  אנו  בקשה  זו  כאילו  ניתנה  עליה  רשות  לערער  והוגש  ערעור  על"

נראה  לנו  שדין  הערעור  להתקבל  לא  משום  שקשורים  אנו  בהסכמות  של .  שניתנה

המשפט  המחוזי  שגה  באופן  בו  הפעיל  את -בעלי  הדין  אלא  משום  שנראה  לנו  שבית

 . ודעת-שיקול
  סיפא 528אנו  מסכימים  עם  המבקש  שאין  תחולה  במקרה  שלפנינו  לתקנה  ,  ראשית

 . אלא חלה על העניין רישתה של התקנה, לתקנות סדר הדין האזרחי
דעת  לקבוע -המשפט  שיקול-ניתן  לבית)  א(446הטעם  לדבר  הוא  שבסיפת  תקנה  

                                                           
 .176) 1(2001על -תק, אופיר בן יוסף' יהודה בן יוסף נ 6349/00א "רע  44
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ד "פ,  יינרשט'  ליברמן  נ  484/59א  "השוה  ע;  מועד  השונה  מהמועד  שנקבע  בתקנות

  .45 )1(ד לג"פ, עמיתי מלון ירושלים' נ' טייק ואח 324/78ש "ב; 351 )1(יד
הרי  במקרה ,  להבדיל  ממקרים  אחרים  שבהם  לא  הוגשו  עיקרי  טיעון  כלל,  שנית

המשפט  יוכל -הנוכחי  הוגשו  עיקרי  הטיעון  אם  כי  באיחור  אך  בעוד  מועד  כדי  שבית

 . לעיין בהם
, אולי  יתר  על  המידה,    כתב  ערעור  מפורט  ביותרהוגש  במקרה  הנוכחי,  שלישית

 . ובנסיבות אלה הפך עניין עיקרי הטיעון במידה רבה לעניין פורמלי
המשפט  ער  להם  היה -ל  הביאו  אותנו  לכלל  המסקנה  שאילו  היה  בית"השיקולים  הנ

 . מאריך לבעלי הדין את המועד להגשת עיקרי הטיעון
מאריכים  לבעלי ,  הדין-לים  את  פסקמבט,  כן  אנו  מקבלים  את  הערעור-על-אשר

-המשפט  על-הדין  את  המועדים  להגשת  עיקרי  הטיעון  ומחזירים  את  העניין  לבית

 . מנת שידון בערעורים שלפניו לגופו של העניין
 " .אין צו להוצאות
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 –הארכת מועד : 'שער ד
דעת מצומצם או -שיקול

הקפדה יתירה או הגבלת 
 הדעת -שיקול

 
 

 הדעת -דעת מצומצם או הקפדה יתירה או הגבלת שיקול- שיקול–ועד הארכת מ: 'שער ד
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קיבעה  ההלכה  נורמות ,  אף  בנושאים  שונים,  על  שני  חלקיה,  528אף  תחולתה  של  תקנה  -על

הקפדה  יתירה .  המשפט  בעניינים  שונים-הדעת  של  בית-חמורות  יותר  המגבילות  את  שיקול

וכן  קיומן  של .  עתרו  המבקשים  להארכת  מועדמאופי  הנושאים  לגביהם  ,  בין  היתר,  זו  נובעת

בעוד .  הוראות  דין  המגבילות  וקוצבות  מועדים  שמטבעם  קשורים  לעניין  המיוחד

הרי  בחינת  המקרים  על  נסיבותיהם  השונות ,  שהעקרונות  המשפטיים  הינם  ברורים  למדי

. הדעת  בנדון-המשפט  בהפעלת  שיקול-מעניין  לעניין  היא  שתביא  להבנת  דרכם  של  בתי

כן  בהמשך  לדרכינו  עד  כה  בבירור  הנושאים  השונים  נביא  אף  כאן  מקבץ  מקרים  מהם -לע

 .המשפט-נלמד על הליכות בית

  לעניין  זה  חשוב  לציין  כי .כן  ניתן  למצוא  הוראות  דין  שונות  השוללות  הארכת  מועדים

בהם  נשללה  במפורש ,  כנראה  אך  בתחום  של  ערעורי  בחירות,  מוצאים  אנו  הסדרים  שונים

המשפט  סמכות  להאריך  מועד  מצויות -הוראות  השוללות  מבתי.  ת  להאריך  מועדסמכו

  לחוק 143ובסעיף  ,  1965-ה"תשכה,  )בחירות(א  לחוק  הרשויות  המקומיות  23בסעיף  

: ההיגיון  שמאחורי  הוראות  אלה  ברור.  1969-ט"תשכה,  )נוסח  משולב(הבחירות  לכנסת  

בין  כלליות ,  חירה  והזוכים  בבחירותוודאות  בכל  הנוגע  לזהות  בעלי  זכות  הב-מצב  של  אי

 .רצוי ועלול אף לפגוע באושיות המשטר הדמוקרטי-הינו בלתי, ובין מקומיות
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 הארכת מועד להגשת דיון נוסף : 'פרק א
  הארכת מועד להגשת דיון נוסף : 'פרק א  

העתירה  תוגש  תוך 'קובעת  כי  ,  1984-ד"תשמה,    לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף4תקנה  
וחל  עליו  כעיקרון ,    זהו  מועד  שנקבע  בחיקוק'.הדין-עשר  יום  מיום  מתן  פסק-שהחמי

 . 528המשטר שנקבע בתקנה 

 : הפעלת המשטר נעשית באורח מוקפד ונוקשה יותר מאשר במקרה של ערעור

כי  יש  לנהוג  גישה  קפדנית  ומצמצת  בבקשות  להארכת ,  המשפט  הוא-כלל  נקוט  בידי  בית

 1.דין  סופי-מנת  למנוע  את  השהיית  תוקפו  של  פסק-על,  נוסףמועד  להגשת  עתירה  לדיון  

-שתחילתו  במועד  מתן  פסק,  קובעות  התקנות  פרק  זמן  מוגבל  להגשת  עתירה,  בהתאם  לכך

 2. ולא במועד מסירתו–הדין 

העובדה  שהמבקש  אינו   ואין  בקש  לא  הצביע  על  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  כאמורכאשר  מ

 3.נדחתה בקשה להארכת מועד, המשפטן אינה יכולה להיחשב לטעם כז

 : 4852/014צ " בשג-על כגון זה נאמר ב

לא  ניתן  שלא .  צר  לי  כי  המבקש  חש  עצמו  נפגע.  קראתי  בעיון  את  הבקשה"

מובן  כי  מאמצים  אלה  אינם .  להתרשם  ממאמציו  של  המבקש  לברר  את  זכויותיו

מש ואולם  תחושת  הפגיעה  היא  כשלעצמה  אינה  יכולה  לש.  מדמים  אותו  לטרחן

  ".גלגל מניע לבדיקה חוזרת ונשנית של החלטות

 : 648/785' המ - בהנשיא זוסמן' כבוכך אמר 

ואף ,  אף  אני  אשיב  לך  שכבר  היו  דברים  מעולם,  המשפט  שגה-ואם  תאמר  כי  בית"

  ".לאמור ריבוי הערכאות אינו מבטיח כשלעצמו עשיית צדק, משפט זה טעה-בית
                                                           

 .699) 3(ד כב"פ, מ"פיירמנס פנד חברה לביטוח בע' האניה אנטוריה נ 589/68' המ 1
  .571דינים עליון נז , מיקרוסופט קורפורשיין' יעקב חביב נ 8150/99פ "בש  2
 445/99א  "בש;  326)  2(2001על  -תק,  '  אח2-עיריית  מעלה  האדומים  ו'  מיכאל  שפי  נ  4582/01צ  "בשג  3

  .710דינים עליון נה , מנורה' אורגד נ
 .326) 2(2001על -תק, ' אח2-עיריית מעלה האדומים ו' מיכאל שפי נ 4582/01צ "בשג  4
 ).טרם פורסם( פוזניאק' אלקינד נ 648/78' המ 5
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, דברים  אלה  תופסים  גם  על  העשייה  השיפוטית.  יותתכנה  טעויאכן  בכל  עשייה  אנושית  ת

ואולם  קיומן  האפשרי  של .  בגלגול  המראות  לאחור  מתוך  הראיות,  גם  במקרה  זה,  הכרוכה

עד  כדי ",  טעויות  אינו  מנוף  לאימוץ  גישה  של  בדיקה  מתמדת  של  דרך  ההכרעה  השיפוטית

הוא  המחייב ,  ודאות-יקיומן  האפשרי  של  טעויות  או  א,    להיפך6".נטילת  היסוד  המעשי  שבה

גם  אם  בעלי  הדין  לא  שוכנעו  כי  ההליך  הגיע  לכלל  מיצוי ,  שימת  סוף  פסוק  להליך

על  הקפדה  יתירה  זו  מוצאים  אנו  גם  במסגרת  המשפט  הפלילי  לעניין  הגשת  דיון "  .מבחינתם

 .. נוסף

אם  הבקשה  הוגשה  במסגרת  הזמן  הקצוב  והיא  נתמכת ,  הגמשה  במשטר  הקפדני  אפשרית

, יכול  לעלות  כדי  טעם  מיוחד  להארכת  מועד,  שילוב  כזה.  המסבירים  אותה,    ממשייםבטעמים

, הגשת  הבקשה  בתוך  המועד  מעידה  על  זריזותו  ושקידתו  של  המבקש  בטיפול  בענייניו"שכן  

ומקום ,  המשפט-על  יחסו  ההוגן  לבעל  הדין  שכנגד  ועל  יחס  הכבוד  שהוא  מגלה  כלפי  בית

מונעת  מן  הצד  שכנגד  לפתח  ציפיות  בדבר  סופיות היא  ,  שמדובר  בבקשה  לדיון  נוסף

בכך  שהיא  מביאה  לידיעתו  בשלב  מוקדם  את  כוונת  המבקש  לשקול ,  ההליכים  המשפטיים

 . 7"הגשת בקשה לדיון נוסף

 7795/008  פ"  בש-  ב  הרשם  אוקון'כבבדחותו  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  דיון  נוסף  קובע  

 : כי

  :מבהירה כיהמשיבה . המשיבה מתנגדת למתן ארכה"
אשר ,  המשפט  קמא-ברור  בעליל  שבית,  למקרא  גזר  הדין  בעניינו  של  חזות'

קיבל  את  עמדת  התביעה  לפיה  מעורבותו ,  היה  מודע  לגזר  הדין  של  המבקש

ולפיכך  מוצדקת  בקשתה  של ,  של  חזות  בפרשה  חמורה  פחות  מזו  של  המבקש

  '. להטיל עליו עונש חמור פחות– במסגרת הסדר הטיעון –התביעה 
המשפט  בעת  שגזר  את  דינו  של  חזות  שקל  את  מכלול -עיון  בגזר  הדין  מלמד  כי  בית

והצורך  לשמור ,  לרבות  הנסיבות  אישיות  של  חזות,  הנסיבות  האופפות  את  המקרה

וקיומם  של ,  תהליך  הענישה  הוא  בעקרו  של  דבר  אינדיבידואלי.  על  אחידות  הענישה

לשמש  טעם ,  הוא  לבדו,    יכולאינו,  פערים  בענישתם  של  שותפים  לדבר  עבירה

 " .הבקשה נדחית .להארכת מועד

                                                           
 .353) 1(ד מב"פ, ל"מפקד כוחות צה' וב נ'בר ארג'גאחמד  87/85צ "בג 6
בנק   1468/99א  "  בש;1275)  2(94על  -תק,  Exim Lines Bros.  'נ   3424/94Interlego A/S  א"בש 7

 .124דינים עליון נו , מ"בוני התיכון בע' מ נ"הפועלים בע
 .2848) 3(2000על -תק, מדינת ישראל' חיים כהן נ 7795/00פ "בש  8
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 :  נפסק כי.בקשה למתן ארכה להגשת עתירה לדיון נוסף נדונה 4623/009 צ" בשג-ב

העתירה  תוגש '  קובעת  כי  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף4תקנה  "
וחל  עליו ,    זהו  מועד  שנקבע  בחיקוק'.הדין-עשר  יום  מיום  מתן  פסק-תוך  חמישה

 . 1984-ד"התשמ,  של תקנות סדר הדין האזרחי528כעיקרון המשטר שנקבע בתקנה 
 . המצדיק הארכה במועד, על המבקש להצביע על טעם מיוחד, לפי זה

ההנחה  היא  שיישומו  של  המשטר  הקבוע  בתקנה  זו  נעשה  באורח  נוקשה  יותר 

 : מאשר במקרה של בקשה למתן ארכה להגשת ערעור
כי  יש  לנהוג  גישה  קפדנית  ומצמצת ,  המשפט  הוא-  בידי  ביתכלל  נקוט'

מנת  למנוע  את -על,  בבקשות  להארכת  מועד  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף

פיירמנס '  האניה  אנטוריה  נ  589/68'  המ(דין  סופי  -השהיית  תוקפו  של  פסק

קובעות  התקנות  פרק ,  בהתאם  לכך.  699)  3(ד  כב"פ,  מ"פנד  חברה  לביטוח  בע

  ולא  במועד –הדין  -שתחילתו  במועד  מתן  פסק,  שת  עתירהזמן  מוגבל  להג

דינים  עליון ,  מיקרוסופט  קורפורשיין'    יעקב  חביב  נ8150/99פ  "בש  ('מסירתו

 ). 571נז 
אם  הבקשה  הוגשה  במסגרת  הזמן  הקצוב  והיא ,  הגמשה  במשטר  הקפדני  אפשרית

עם  מיוחד יכול  לעלות  כדי  ט,  שילוב  כזה.  המסבירים  אותה,  נתמכת  בטעמים  ממשיים

  :שכן, להארכת מועד
הגשת  הבקשה  בתוך  המועד  מעידה  על  זריזותו  ושקידתו  של  המבקש  בטיפול '

על  יחסו  ההוגן  לבעל  הדין  שכנגד  ועל  יחס  הכבוד  שהוא  מגלה  כלפי ,  בענייניו

היא  מונעת  מן  הצד  שכנגד ,  ומקום  שמדובר  בבקשה  לדיון  נוסף,  המשפט-בית

בכך  שהיא  מביאה  לידיעתו ,  ם  המשפטייםלפתח  ציפיות  בדבר  סופיות  ההליכי

 א"בש  ('.בשלב  מוקדם  את  כוונת  המבקש  לשקול  הגשת  בקשה  לדיון  נוסף

3424/94  Interlego A/Sנ  'Exim Lines Bros.  ,א "בש  ;1572)  2(94על  -תק

 ) 124דינים עליון נו , מ"בוני התיכון בע' מ נ"בנק הפועלים בע 1468/99
. 15.6.00הוא  התקבל  בידי  העותר  ביום  .  7.6.00  הדין  ביום-ניתן  פסק,  במקרה  זה

היה  בידי  העותר  לפנות  ולבקש  ארכה  לצורך  הגשת ,  במועד  זה  או  במועד  סמוך  לו

, 27.6.00הוא  הגיש  את  בקשתו  ביום  .  העותר  לא  פעל  בדרך  זו.  עתירה  לדיון  נוסף

 . בחלוף מניין הימים להגשת עתירה לדיון נוסף
-דעת  בית-ת  שאלת  הארכת  המועד  לשיקולאני  ער  לכך  שהמשיבה  הותירה  א

 . המשפט

                                                           
 .1920) 3(2000על -תק, היועצת המשפטית הראשית במשרד הבריאות' חדד ניסים נ 4623/00צ "בשג  9
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גם  איחורי  המשיבה  אינם  בבחינת .  המשיבה  ציינה  כי  אף  היא  אחרה  במתן  תגובתה

הגיעה  העת  שהמשיבה  עצמה  תקפיד  על  המועדים .  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

 . שנקבעו
עלול  המקרה  הפגום  של ,  מכל  מקום  אם  איחור  של  המשיבה  יהפוך  לטעם  מיוחד

 . משיבה להפוך לכלל המשנה את הפיזיולוגיה הדיונית בכללותהאיחורי ה
, עיון  בבקשת  הארכת  המועד  שהגיש  המבקש  אינו  מלמד  על  טעם  מיוחד,  הנה  כי  כן

-בפסק.  גם  עיון  בעתירה  עצמה  אינו  מגלה  טעם  כזה.  המצדיק  מתן  ארכה  במקרה  זה

והי  עתירה ז'נאמר  בפתח  הדברים  כי  ,  עליו  סבה  בקשתו  של  העותר,  הדין  האחרון

הסירוב  של  משרד  הבריאות :  באותו  עניין,  משפט  זה-שמינית  שהעותר  מגיש  לבית

גם .  'לקבל  אותו  ללימודי  סיעוד  במסלול  אקדמי  מקוצר  המיועד  לבעלי  תואר  אקדמי

, העותר  מעלה  טענות  קשות  של  קיפוח.  נדחתה,  השמינית  במספר,  העתירה  הזו

עם  כל  ההבנה  שניתן ,    ומצוקהתחושת  קיפוח,  ואולם.  מצוקה  וחוסר  שימת  לב

אינן  יכולה  לשמש  גלגל  מניע  לייזומם  החוזר  ונשנה  של  הליכים ,  לגלות  כלפיהן

הוא  אכן  יסוד  הכרחי ,  כפי  שמבקש  העותר  לומר,  קולה  של  האמת.  משפטיים

אין  להוציא  גם .  והאמת  נמצאת  בבדיקה  מתמדת  שאולי  לא  תיגמר  לעולם,  במשפט

אך  גם  אלה  אין ,  טית  עצמה  נפלו  או  יפלו  משגיםמכלל  אפשרות  כי  בעשייה  השיפו

ייתכן  כי .  בהם  כדי  להצדיק  דרך  של  בדיקה  מתמדת  של  דרך  ההכרעה  השיפוטית

 " .כמו נציב קבילות הציבור, ידי פניה לגורם אחר-המבקש יכול לבוא על סיפוקו על

  :שחם'  ע הרשם'כב נפסק מפי 871/0210א "בש -ב

 .  הגשת עתירה לדיון נוסףבפני בקשה להארכת מועד לצורך"
המשפט -דין  של  בית-נשוא  הבקשה  הוא  פסק.  28.1.02הבקשה  שבפני  הוגשה  ביום  

כי ,  מן  הבקשה  שבפני  עולה.  26.12.01אשר  ניתן  ביום  ,  2508/96א  "  ע-העליון  ב

וכי  עקב  כך  היה  מאושפז ,  כוח  המבקשים  בתאונת  דרכים-  נפצע  בא15.12.01ביום  

-כי  לבקשתו  הודע  לבית,  כן  עולה  מן  הבקשה.  31.12.01בבית  חולים  עד  ליום  

-כי  בא,  מתברר.  26.12.01הדין  ביום  -המשפט  כי  במצב  זה  לא  יתייצב  לשימוע  פסק

וכי  ביום  האמור  נשלח  אליו ,  14.1.02כוח  המבקשים  ביקר  אחרי  כן  במשרדו  לפני  יום  

  כך ,הדין-בעקבות  קבלת  פסק.  כוח  אחד  המשיבים-ידי  בא-הדין  על-העתק  של  פסק

כוח  המערערים  המחשבה  שיש  מקום  בנסיבות  העניין -עולה  אצל  בא',  הבקשה

כי  הואיל  ועד  לסוף  חודש ,  כוח  המבקשים-טוען  בא,  ברם.  'לשקול  עתירה  לדיון  נוסף

כאמור  באישורי  מחלה  שצורפו  לבקשה  ונמשכים  עד ,  "מושבת  מעבודה"ינואר  הוא  

                                                           
 .233) 1(2002על -תק, בנק מרכנתיל דיסקונט' נ' נתנאל זלצר ואח 871/02א "בש  10
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, הצידוק  לעתירה  לדיון  נוסףלצורך  שקילת  ,  הוא  מבקש  את  הארכה,  31.1.02ליום  

 . 15.2.02והכל עד ליום 
מתן  ארכה  לצורך  הגשת  עתירה  לדיון  נוסף  מותנה .  דין  הבקשה  שבפני  להידחות

,   לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף4תקנה  (בקיומם  של  טעמים  מיוחדים  למתן  הארכה  

ננקטת  גישה  קפדנית  אף  יותר  מזו  הננקטת  בגדר ,  לעניין  זה).  1984-ד"התשמ

גישה  זו .    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528דרישה  לטעמים  מיוחדים  שלפי  תקנה  ה

, הדין-שמירוץ  המועדים  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף  מחל  עם  מתן  פסק,  נעוצה  בכך

גישה  זו  נובעת  גם  מן  הצורך  להבטיח  את  סופיותם  של .  ולא  עם  המצאתו  לצדדים

צור  שמיר  חברה '  נבר    553/99א  "ראו  בש(המשפט  העליון  -הדין  של  בית-פסקי

 ). 5 דינים עליון נז ,מ"לביטוח בע
אשר  גורם  למצב  של  נבצרות ,  כוחו-מצב  בריאותי  קשה  של  בעל  דין  או  של  בא

הדברים  אמורים .  יכול  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  מהגשת  עתירה  לדיון  נוסף

מנת  שמצב  כזה -על,  ברם.  כמו  במקרה  שבפני,  צפוי  מראש-במיוחד  במצב  בלתי

על  מבקש  הארכה  לבסס  כי  מצבו  הבריאותי  אמנם ,    יהווה  עילה  למתן  ארכהאמנם

השפעת  המחלה  על 'כי  ל,  לעניין  זה  נפסק.  יכולת  לנקוט  בהליך  הנדרש-גרם  לאי

  יש  משקל  מכריע 'המשפט  במועד-תפקודו  של  בעל  הדין  ועל  יכולתו  לפנות  לבית

רק  בנסיבות  בהן  יוכח '.  וכי  יש  לפרט  עניין  זה  כראוי  ולהוכיחו,  בבקשה  למתן  ארכה

  יהווה  הדבר  טעם  מיוחד –שבעטיה  של  המחלה  אכן  נבצר  מבעל  הדין  לפעול  במועד  

) 3(86  על-  תק,מ"מדינת  הילדים  בע'  מ  נ"וידיוקולור  בע  825/86ש  "ב  ('למתן  ארכה

297 .( 
לבקשה  צורפו  אישורי ,  אכן.  בנסיבות  מקרה  זה  לא  שוכנעתי  כי  זהו  אמנם  המצב

מתברר  שחרף ,  ברם.  31.1.02יכולתו  לעבוד  עד  ליום  -ימחלה  המעידים  על  א

היה ;    או  לפניו14.1.02כוח  המבקש  במשרדו  ביום  -בפועל  ביקר  בא,  אישורים  אלה

אשר ,  2508/96א  "  ע-הדין  ב-כוח  המבקש  לנקוט  פעולות  לשם  קבלת  פסק-בידי  בא

של דינו  -היה  בידו  לגבש  מסקנות  שונות  ביחס  לפסק;  14.1.01נתקבל  בידיו  ביום  

אף ,  ובטרם  חלוף  המועד  הקבוע  באותם  אישורים;  2508/96א  "  ע-המשפט  ב-בית

ובהעדר  תעודות  רפואיות  מפורטות  או  תצהיר ,  במצב  זה.  הוגשה  הבקשה  שבפני

, כוח  המבקשים  בתקופה  מאז  תאונת  הדרכים  בה  נפגע-המעידים  על  מצבו  של  בא

המשפט -ביתעולה  לפחות  סימן  שאלה  משמעותי  בדבר  העדר  יכולת  לפנות  ל

 . בבקשה למתן ארכה עוד לפני המועד בו פנו המבקשים בעניין זה
כבר  נפסק  כי  הגשת  בקשה  למתן  ארכה  לצורך  הגשת  דיון  נוסף  באיחור  מגבשת  את 

 6145/00א  "ראו  בש(ומחייבת  הסבר  לאותו  איחור  ,  ציפיתו  של  בעל  הדין  האחר
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מן הבקשה עולה ). 344 נח   דינים עליון,מ"תערובות  הצפון  בע'  מ  נ"בע)  1939(הזרע  

המשפט -כוח  המבקשים  היה  ער  לצורך  ללמוד  על  תוכן  הכרעתו  של  בית-כי  בא

 . ואף לצורך לפעול בעניין זה במהירות האפשרית, העליון במהירות האפשרית
כוח  המבקשים  עולה  בקנה -עולה  ספק  ממשי  אם  פעולת  בא,  בנסיבות  העניין,  ברם

המשפט  לפחות  בבקשת -י  ניתן  היה  לפנות  לביתדומה  כ,  למיצער.  אחד  עם  צורך  זה

בלא  שניתן  לה ,  ההימנעות  מעשות  כן.  זמן  ניכר  לפני  שהדבר  נעשה  בפועל,  ארכה

אינה  מתיישבת  עם  מידת  הדחיפות  הנדרשת  בכל  הנוגע ,  הסבר  מניח  את  הדעת

כי  מתקיים  טעם  מיוחד  למתן ,  לא  אוכל  לקבוע,  במצב  זה.  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף

 . רך הגשת העתירה לדיון נוסףארכה לצו
  לא  עולה  לכאורה  כי  עולות  לגביו 2508/96א  "  ע-הדין  ב-כי  מעיון  בפסק,  אוסיף

המשפט -דין  של  בית-טענות  ממשיות  לאחת  מן  העילות  לקיומו  של  דיון  נוסף  בפסק

כי ,  יוצא).  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -  לחוק  בתי30ראו  סעיף  (העליון  

ן  תמיכה  ממשית  לטענת  המבקשים  בדבר  קיומו  של  טעם  מיוחד גם  מבחינה  זו  אי

 . למתן ארכה
המבקשים  ישאו  בהוצאות  כל  אחד .  אני  דוחה  את  הבקשה  להארכת  מועד,  במצב  זה

והן ,  מ  כדין"לסכום  זה  יצורף  מע.  ח"  ש1,000מן  המשיבים  בבקשה  זו  בסך  של  

  ".הפרשי ריבית והצמדה מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל

 : נקבע כי 518/0211צ "בשג -ב

 8992/01צ  "  בג-הדין  נשוא  הבקשה  ניתן  ב-פסק.  16.1.02הבקשה  הוגשה  ביום  "

בלא  שנתקיים ,  הסף-הדין  נדחתה  עתירה  של  המבקשים  על-בפסק.  20.12.01ביום  

, 27.12.01כוחם  של  המבקשים  ביום  -הדין  הומצא  לבאת-פסק.  פה-דיון  בעל

, כי  המבקשים  נפלו  למשכב  באותה  תקופה,  נטעןבבקשה  שבפני  .  באמצעות  הדואר

מנת  לדון  לגופו  של  עניין -כוחם  על-ולא  היה  סיפק  בידם  להיפגש  עם  באת

  נעשה  ניסיון  להגיש  את 13.1.02כי  ביום  ,  בבקשה  נטען.  הדין-בתגובתם  לפסק

, במצב  זה.  המשפט  בשל  איחור  בהגשתה-אך  זו  לא  נתקבלה  בבית,  העתירה

 . פנימתבקשת הארכת המועד שב
-  ימים  בין  מתן  פסק7על  רקע  חלוף  ,  דעתי-המשיבים  השאירו  את  הבקשה  לשיקול

המועד  להגשת .  דין  הבקשה  להידחות,  חרף  זאת.  הדין  לבין  קבלתו  בידי  המבקשים

ראו (ולא  אחרי  המצאתו  ,  הדין-  ימים  אחרי  מתן  פסק15עתירה  לדיון  נוסף  הוא  

על  המבקש  להאריך  מועד ).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף4תקנה  

                                                           
 .670) 1(2002על -תק, זיוה' השופטת הגב' כב' שושנה אפשטיין נ 518/02צ "בשג  11
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ננקטה  בפסיקה  גישה  קפדנית ,  לעניין  זה).  שם,  שם(להראות  טעם  מיוחד  לכך  ,  זה

, 1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528יותר  מזו  שננקטה  ביחס  לתקנה  

 . אשר אף היא קובעת דרישה של טעם מיוחד לשם הארכת מועד הקבוע בחיקוק
-פי  קנה-אף  על,  י  מוצא  כי  מתקיים  טעם  מיוחד  כאמוראינ,  בנסיבות  המקרה  שבפני

הדין  לידיה -כוחם  של  המבקשים  קיבלה  את  פסק-באת.  528המידה  הקבוע  בתקנה  

לא .  6.1.02המועד  האחרון  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף  חל  ביום  .  27.12.01ביום  

בימים  שנותרו ,  המשפט-כוחם  של  המבקשים  לבית-הוברר  מדוע  לא  פנתה  באת

בהעדר  הסבר  כלשהו .  לשם  מתן  ארכה,  6.1.02ועד  ליום  ,  דין-ת  פסקאחרי  קבל

או ,  איני  מוצא  בבקשה  שבפני  את  השקידה  המזערית  הנדרשת  מבעל  דין,  לעניין  זה

מצידו  של  מי  שמבקש  ארכה  לשם  נקיטתו  של ,  את  גילוי  הדחיפות  לו  ניתן  לצפות

 . הליך
דין  ארוך -ין  מדובר  בפסק  מעלה  כי  א8992/01צ  "  בג-הדין  ב-כי  עיון  בפסק,  אוסיף

פי -אשר  נותרו  למבקשים  על,    ימים8תקופה  של  ,  לכאורה.  או  סבוך  באופן  מיוחד

היה  בה  די  בנסיבות  העניין  כדי  להגיש  עתירה ,  הדין  לשם  הגשת  עתירה  לדיון  נוסף

איני  רואה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  לצורך  הגשת  עתירה  לדיון ,  אף  מבחינה  זו.  כאמור

 ). 1029) 1(2000על -תק, בנק לאומי לישראל' שפיגל נ 652/00א "השוו בש(נוסף 
כי  מסקנתי  אינה  משתנה  גם  נוכח  תעודות  מחלה  שהגישו ,  עוד  יש  להוסיף

. 6.1.02-13.1.02  היה  חולה  בין  הימים  2כי  המבקש  ,  מתעודות  אלה  עולה.  המבקשים

  זו תחילתה  של  מחלה,  ברם.  6.1.02-15.1.02  היתה  חולה  בין  הימים  1המבקשת  

ממילא  אין .  6.1.02הוא  יום  ,  היתה  ממילא  ביום  האחרון  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף

ככל  שזו ,  במחלה  כדי  להסביר  הימנעות  מפנייה  כלשהי  מבעוד  מועד  לשם  מתן  ארכה

 . היתה נחוצה
  היה  כאשר  שני 13.1.02כי  הניסיון  להגיש  את  העתירה  לדיון  נוסף  ביום  ,  אעיר  עוד

כי  אף  המחלה  האמורה ,  מכך  עולה.  פי  התעודות  האמורות-על,  המבקשים  היו  חולים

ומה  גם  שיש  להניח  כי  לשם  כך ,  לא  מנעה  טיפול  בהליכים  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף

-על,  גם  מבחינה  זו.  13.1.02היה  צורך  ביצירת  קשר  עם  שני  המבקשים  עוד  לפני  יום  

 . איני מוצא בתעודות האמורות משום טעם מיוחד למתן ארכה, כן
הדין -על  רקע  פסק,  כי  גם  עיון  בעתירה  לדיון  נוסף  לגופה,    להוסיף  לכל  אלהיש

אינו  מעלה  כי  סיכוייה  של  העתירה  ממשיים  במידה  התומכת  בקיומם  של ,  האמור

 . טעמים מיוחדים לשם מתן ארכה
 " .מסקנתי היא כי יש לדחות את הבקשה, במצב זה
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 : אוקון'  ב הרשם'כב נפסק מפי 8681/0012צ "שג -ב

המבקש  מסביר  את  פשר  איחורו  בהעדר .  המבקש  איחר  בהגשת  עתירה  לדיון  נוסף"

פנה  המבקש  במכתב ,  למעשה.  בקיאות  מספקת  בדרכי  ניהולו  של  ההליך  המשפטי

ובעקבות  כך  הוגשה ,  מכתב  זה  הוחזר  לידיו.  בבקשה  לדיון  נוסף  במועד  הראוי

 . אליה צורפה בקשה למתן ארכה, העתירה
, דעתי-הותירה  את  שאלת  הארכת  המועדים  לשיקול,    הרבהבהגינותה,  2המשיבה  

ולו  כדי  להפיס ,  הלב  מתפתה  להיענות  לבקשה,  אכן".  העותר  אינו  מיוצג"מאחר  ש

 . את דעתו של המבקש החש שנעשה לו עוול
כי  יש  לנהוג ,  המשפט  הוא-כלל  נקוט  בידי  בית'.  לא  ניתן  להיעתר  לבקשה,  חרף  זאת

מנת -על,  הארכת  מועד  להגשת  עתירה  לדיון  נוסףגישה  קפדנית  ומצמצת  בבקשות  ל

' האניה  אנטוריה  נ  589/68'  המ(דין  סופי  -למנוע  את  השהיית  תוקפו  של  פסק

קובעות  התקנות ,  בהתאם  לכך.  699)  3(ד  כב"פ,  מ"פיירמנס  פנד  חברה  לביטוח  בע

  ולא  במועד –הדין  -שתחילתו  במועד  מתן  פסק,  פרק  זמן  מוגבל  להגשת  עתירה

 ). 571דינים עליון נז , מיקרוסופט קורפורשיין' יעקב חביב נ 8150/99פ "בש ('מסירתו
היה .  הגשתה  של  העתירה  במועד-המבקש  לא  יכול  היה  להצביע  על  טעם  מיוחד  לאי

משנכשל .  וכן  את  תוצאותיה  מבעוד  מועד,  על  המבקש  לבדוק  את  דרכי  ההגשה

 " . אין מקום להעתר לבקשתו–המבקש במשימה זו 

 : שחם'  ע הרשם'כב נפסק מפי 9099/0113צ "שג -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד לצורך הגשת עתירה לדיון נוסף"
הדין  נשוא  העתירה  לדיון  נוסף  ניתן -פסק.  21.11.01הבקשה  שבפני  הוגשה  ביום  .  1

נוכח  לוח  המועדים  שנקבע  בתקנות  סדר  הדין .  17.10.01  ביום  7782/01צ  "  בג-ב

אם ,  ה  על  המבקשים  להגיש  עתירה  לדיון  נוסףהי,  1984-ד"התשמ,  בדיון  נוסף

המשפט -  הגישו  המבקשים  לבית30.10.01ביום  .  1.11.01עד  ליום  ,  רצונם  בכך

, המשפט-דינו  של  בית-זו  לא  כללה  העתק  מאושר  של  פסק,  ברם.  עתירה  לדיון  נוסף

 . כוח המבקשים-ובהתאם לכך הוחזרה העתירה לידי בא, כנדרש בתקנות
ועל  רקע  זה  מתבקשת  ארכה  לצורך ,  גשת  העתירה  לדיון  נוסףחלף  המועד  לה,  עתה

 . הגשת העתירה
כי ,  תקנה  זו  קובעת.    לתקנות  הדיון  הנוסף4נקודת  המוצא  לדיון  נמצאת  בתקנה  .  2

                                                           
 .70) 1(2001על -תק, 'ית הדין הארצי לעבודה ואחב' שלמה קטש נ 8681/00צ "בשג  12
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הארכת מועד להגשת דיון נוסף: 'פרק א    
 

 
409   הארכת מועדים

אולם  רשאי ',  הדין-עשר  ימים  מיום  מתן  פסק-עתירה  לדיון  נוסף  תוגש  תוך  חמישה
דרישה  זו  דומה .  'כךהרשם  להאריך  את  המועד  אם  הראה  העותר  טעם  מיוחד  ל

לדרישה  הקיימת  ברגיל  לביסוסו  של  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק 

בכל  הנוגע  למתן  ארכה ).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (

דרישה  זו  נעוצה  גם  בטיבו  המיוחד  של  הליך ,  לצורך  הגשתה  של  עתירה  לדיון  נוסף

קבעו  במטרה  כי  זה  יקוים  ויסתיים  תוך  זמן  סביר אשר  סדרי  הדין  בו  נ,  הדיון  הנוסף

 ).690דינים  עליון  נז  ,    עיריית  הרצליה,הרווחה'  מח'  אחינועם  נ  8611/99צ  "ראו  בשג(

גישה  קפדנית  ומצמצת  בבקשות  להארכת  מועד 'כי  יש  לנקוט  ,  על  רקע  זה  אף  נפסק

  חברה פיירמנס  פנד'  האניה  אנטוריה  נ  589/68'  המ  ('להגשת  עתירה  לדיון  נוסף

נעשה "וכי  יישומה  של  הדרישה  לטעמים  מיוחדים  ,  )699)  3(ד  כב"  פ,מ"לביטוח  בע

' כבדברי    (528מאשר  במסגרת  בקשה  למתן  ארכה  לפי  תקנה  "  באורח  נוקשה  יותר

היועצת  המשפטית  הראשית  במשרד '  חדד  נ  4623/00צ  "  בשג-  באוקון'  הרשם  ב

 ). 390דינים עליון נח , הבריאות
, אין  חולק.  כי  ניתן  להעתר  לבקשה  שבפני,  על  רקע  עקרונות  אלה,  וראיני  סב)  א.  (3

. זו  הוגשה  במועד"  עתירה",  אמנם.  כי  העתירה  המקורית  לדיון  נוסף  היתה  פגומה

ואף ,  לא  הומצאה  למשיבה,  המשפט  בשל  הפגם  שנפל  בה-משלא  קובלה  בבית,  ברם

ל  ציפיה הגשתה  במועד  לא  שללה  היווצרותה  ש,  דבר  הגשתה  לא  נמסר  למשיבה

אשר  כתוצאה  התגבשה ,  לגיטימית  מצד  המשיבה  כי  לא  תוטרד  עוד  בהליכים

במצב ,  על  המבקשים  להצביע.  למשיבה  חסינות  דיונית  מפני  הליכים  נוספים  כאמור

בנטל  כבד  זה  לא  עמדו .  על  טעם  מיוחד  אשר  עשוי  לגבור  על  חסינות  זו,  זה

 . המבקשים
אשר ,  של  טעות  משפטית  של  המבקשיםהרי  שהוא  תולדה  ,  אשר  לפגם  בו  מדובר)  ב(

  לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף  לפיה  יש 3לא  שמו  ליבם  לדברים  מפורשים  שבתקנה  

הדין  נשוא  העתירה  במספר  עתקי -לצרף  לעתירה  לדיון  נוסף  העתקים  של  פסק

-אשר  אחד  מהם  לפחות  מאושר  בידי  הרשם  או  המזכיר  הראשי  של  בית,  הבקשה

איני  סבור  כי  הנחתם  המוטעית  של  המבקשים ,  ונוכח  הוראה  ברורה  ז.  המשפט

-הנובעת  ממצב  משפטי  בלתי,  נמנעת  באופן  סביר-לעניין  זה  היתה  טעות  בלתי

 ,אמנון'  אהרון  נ  6708/00א  "ראו  בש(אשר  עשויה  להוות  עילה  למתן  ארכה  ,  ברור

הנקוט ,  בטעות  החורגת  מן  הכלל  הרגיל,  כן-על,  אין  מדובר).  704,  702)  4(ד  נד"פ

, ככלל,  דין  אינה  מהווה-ולפיו  טעות  שבחוק  של  עורך,  ל"  הנ528ת  תקנה  במסגר

' ר  ש"בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית  (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן(עילה  למתן  ארכה  

 ). 891) 1995, אביב-תל, לוין
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בתוך  תקופת ,  משפט  זה  במכתב-לבית)  לא  מיוצג(בו  פנה  עותר  ,  במצב  דומה,  אכן

תוך ,  נדחתה  בקשתו  למתן  ארכה,    ביקש  לקיים  דיון  נוסףובו,  המועדים  הקבועה  בדין

וכן  את  תוצאותיה  מבעוד ,  היה  על  המבקש  לבדוק  את  דרכי  ההגשה'שנקבע  כי  

הרשם '  כבדברי    ('.  אין  מקום  להעתר  לבקשתו–משנכשל  המבקש  במשימה  זו  .  מועד

 )1(2001  על-  תק,הדין  הארצי  לעבודה-בית'  קטש  נ  8681/00צ  "  בשג-  באוקון'  ב

-ומה  גם  שהמבקשים  מיוצגים  בידי  עורך,  דברים  אלה  יפים  גם  במקרה  שבפני).  70

 . דין
הדין  נשוא -פסק.  כי  גם  בסיכויי  ההליך  לא  מצאתי  משום  סיוע  למבקשים,  אוסיף)  ג(

דין -הוא  פסק,  7702/01צ  "  בג-אשר  ניתן  ב,  העתירה  המבוקשת  לדיון  נוסף

-וגע  לתחומי  התערבותו  של  ביתהלכה  מבוססת  בנ)  א:  (הנשען  על  שניים,  תמציתי

ידי -אשר  אושרה  פה  אחד  על.  הדין  לעבודה-המשפט  הגבוה  לצדק  בהכרעות  בית

הסתדרות  העובדים  הכללית   7029/95צ  "  בג-משפט  זה  ב-תשעה  שופטים  של  בית

-הדין  של  בית-על  קביעה  כי  בפסק)  ב.  (63)  2(ד  נא"פ,  הדין  הארצי  לעבודה-בית'  נ

-הדין  נדחתה  העתירה  על-בפסק.  צדק  לעותרים-גרם  איהדין  האיזורי  לעבודה  לא  נ

, המבקשים  אינם  מפרטים  כל  טענות  ממשיות  כנגד  קביעות  אלה.  ללא  דיון  בה,  הסף

וגם  קשה  לראות  טענות  ממשיות ,  אשר  עשויות  לבסס  עילה  לקיומו  של  דיון  נוסף

בוודאי  במידה  העשויה  לסייע  לקביעה  כי  קיים  טעם  מיוחד  למתן  ארכה ,  כאלה

 . שת עתירה לדיון נוסףלהג
כי  המשיבה  הועמדה  לראשונה  על ,  כי  בנסיבות  העניין  עולה,  לא  למותר  לציין)  ד(

  אך 7782/01צ  "  בג-משפט  זה  ב-דינו  של  בית-קיומה  של  כוונה  לתקוף  את  פסק

בחלוף  יותר  מחודש  ימים  מן  המועד  האחרון  להגשת  העתירה  לדיון ,  4.12.01ביום  

חלוף  פרק  זמן  ניכר .  תולדה  בלעדית  של  מחדל  המבקשיםמצב  דברים  זה  הינו  .  נוסף

זה  מחזק  את  האינטרס  הראוי  להגנה  של  המשיבה  בכך  שלא  תיחשף  להליכים 

ומגביר  את  הנטל  הרובץ  על  המבקשים  לקיומו  של  טעם ,  משפט  זה-נוספים  בבית

 . איני סבור כי המבקשים עמדו בנטל האמור, גם על רקע זה. מיוחד למתן ארכה
המבקשים  ישאו  בהוצאות .  כי  דין  הבקשה  להידחות,  ל  הדברים  היאתוצאתם  ש

מ  כחוק  והפרשי  הצמדה  וריבית "בצירוף  מע,  ח"  ש1,500המשיבה  בבקשה  זו  בסך  

 ".מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל

 : שחם'  ע הרשם'כב נפסק מפי 4729/0214א "בש -ב

 .  נוסףבפני בקשה להארכת מועד לצורך הגשתה של עתירה לדיון"
                                                           

 .177) 2(2002על -תק, ' אח2-שרה ארנון ו' אהרון בןטובים נ 4729/02א "בש  14
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הדין -פסק.  עולות  העובדות  הבאות,  פי  החלטתי-מן  הבקשה  ותצהיר  שצורף  לה  על

 -ב,  במעמד  הצדדים,  28.4.02נשוא  העתירה  שהמבקש  מעוניין  להגיש  ניתן  ביום  

על  דעת  בעלי  הדין  אנו  דוחים ':  לאמור,  הדין  אוחז  שורה  אחת-פסק.  6955/00א  "ע

ש  טוען  בתצהיר  שצירף  כי  סבר  לתומו המבק.  'את  הערעור  מבלי  לעשות  צו  להוצאות

וכי  זו  היתה  הסכמת  הצדדים  עובר  למתן ,  המשפט  יפסוק  לטובתו  פיצויים-כי  בית

וכי ,  המשפט  וביקש  דיון  חוזר-ירד  המבקש  מייד  למזכירות  בית,  לטענתו.  הדין-פסק

וכי  עליו  להמתין  מספר ,  נאמר  לו  שהדבר  לא  ייעשה  לפני  שתגיע  החלטה  מקורית

, בתאונת  פגע  וברח,  נפגע  המבקש  כהולך  רגל  בירושלים,  עה  אחרי  כןחצי  ש.  ימים

לטענת .  ואחרי  כן  חזר  למקום  מגוריו  בקנדה,  קיבל  טיפול  רפואי  במוסדות  שונים

משפט  בקנדה  התברר  למבקש  כי  בקשה -בשיחה  אקראית  עם  פקידת  בית,  המבקש

  היתה  בידו אשר  לא,  לדיון  נוסף  חייבת  להעשות  תוך  שבועיים  מן  ההחלטה  המקורית

. במצב  זה  התבקשתי  להאריך  את  המועד  להגשת  העתירה  לדיון  נוסף.  של  המבקש

  טרם  קיבל  הודעה  רשמית –  3.6.02  –עד  ליום  הגשת  בקשתו  ,  לטענת  המבקש

 . הדין-המשפט לגבי פסק-מבית
הארכת  המועד .  איני  סבור  כי  הבקשה  מגלה  עילה  מספקת  למתן  הארכה  המבוקשת

  לתקנות  סדר 4תקנה  "  (טעם  מיוחד"  לדיון  נוסף  טעונה  לצורך  הגשתה  של  עתירה

המידה  שננקטה  לעניין  זה  היא  קפדנית -אמת).  1984-ד"התשמ,  הדין  בדיון  נוסף

  לתקנות  סדר 528עוד  יותר  מזו  הנקוטה  במסגרת  הדרישה  לטעם  מיוחד  בגדרי  תקנה  

' ראו  המ(דין  סופי  -מנת  למנוע  השהיית  תוקפו  של  פסק-וזאת  על,  הדין  האזרחי

). 699)  3(ד  כב"  פ,מ"פיירמנס  פנד  חברה  לביטוח  בע'  האניה  אנטוריה  נ  589/68

 . מידה זו-האם הונחה תשתית מספקת לצורך ביסוסה של אמת, השאלה היא
אשר ,  אף  אם  אתייחס  לאמור  בתצהיר,  התשובה  לשאלה  זו  היא  בשלילה,  לדעתי

ת  שצירף  המבקש מן  התעודות  הרפואיו.  בצדק  טוענים  המשיבים  כי  לא  אומת  כדין

כי  לפחות  עד ,  עוד  עולה.  כי  לא  אושפז  בבית  החולים  בעקבות  התאונה  שעבר,  עולה

שכן  באותו  מועד  הוצאה  תעודה  רפואית  המתעדת ,    היה  המבקש  בארץ20.5.02ליום  

-כי  במשך  כארבעה  שבועות  אחרי  מתן  פסק,  יוצא.  בדיקה  שנערכה  לו  באותו  היום

מן  הבקשה  והתצהיר  עולה  כי  למבקש  גם כי  ,  אוסיף.  הדין  היה  המבקש  בארץ

לא  מצאתי  בחומר  שבפני  כל  סיבה  מדוע  לא  פנה  המבקש ,  במצב  זה.  משפחה  בארץ

. הדין-מנת  לקבל  העתק  מפסק-על,  בעצמו  או  באמצעות  קרוביו,  המשפט-לבית

הוא .  אשר  אינו  ארוך  או  מורכב,  הדין-המבקש  היה  ער  לתוכנו  המדוייק  של  פסק,  אכן

. מנת  שיוכל  להגיש  עתירה  לדיון  נוסף-הדין  על-שיג  העתק  של  פסקכי  עליו  לה,  ידע

, כי  לא  ידע  מה  המועד  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף,  אף  אין  הוא  יכול  להישמע  בטענה
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או  כי  מאן  דהוא ,  באשר  אין  הוא  טוען  כי  ניסה  לברר  מועד  זה  בעת  שהיה  בישראל

 . מסר לו מועד שאינו נכון לעניין זה
על ,  בעקבות  התאונה  שעבר,    שצורף  כי  המבקש  התלונןעולה  מן  החומר,  אמנם

אין  בפני  כל  תשתית  לקבוע  כי  המדובר  במצוקה  שמנעה ,  עם  זאת.  מצוקה  נפשית

ובכלל ,  לרבות  בעניין  הגשתה  של  בקשה  מתאימה  לדיון  נוסף,  ממנו  לטפל  בענייניו

מעיון  במחשב ,  אגב.  הדין-מנת  לקבל  העתק  של  פסק-המשפט  על-זה  פניה  לבית

לאחר  הדפסתו ,  המשפט-הדין  היה  במזכירות  בית-המשפט  עולה  כי  פסק-בית

כי  היה  ביד ,  אף  מכך  עולה.  הדין-יום  לאחר  מתן  פסק,  29.4.02עוד  ביום  ,  וחתימתו

-הדין  זמן  רב  לפני  שפנה  בעתירתו  לבית-העתק  של  פסק,  על  נקלה,  המבקש  לקבל

 . ולפני ששב לקנדה, המשפט
שלא ,  כי  הבקשה  שבפני  נגועה  בשיהוי  ניכר,  יאהתוצאה  של  מכלול  שיקולים  אלה  ה

המידה  הנהוגה  בבקשות -שיהוי  זה  אינו  מתיישב  עם  אמת.  ניתן  לו  הסבר  מספק

 . והוא מונע את קבלת הבקשה, להארכת מועד בסוג זה של הליכים
הדין -אין  פסק.  אינם  תומכים  בבקשה  שבפני,  לכאורה,  כי  גם  סיכויי  ההליך,  אוסיף

הנעוצה  בחשיבותו  הכללית  של ,    עילה  לקיומו  של  דיון  נוסףעל,  לכאורה,  מצביע

). 1984-ד"  התשמ,)נוסח  משולב(המשפט  -  לחוק  בתי30ראו  סעיף  (הדין  -פסק

התוצאה   .כי  אף  מבחינה  זו  אין  לבקשה  שבפני  תשתית  או  תמיכה  מספיקים,  יוצא

 ".איני עושה צו להוצאות, בנסיבות העניין. כי אני דוחה את הבקשה, היא

  מחמת  פטירת להארכת  מועד  להגשת  בקשה  לדיון  נוסףנדחתה  בקשה    3401/0215א  "בש

 : שחם'  ע הרשם'כבנפסק מפי . הדין בערעור-קרוב לאחר מתן פסקהזוכה בפיצויים 

 . בפני בקשה להארכת מועד לצורך קיומו של דיון נוסף"
אישר  פיצויים  שנפסקו  לטובת )  9534/00א  "ע(הדין  נשוא  הבקשה  -פסק.  1

הדין  נדחו  טענות  של -בפסק.  1בעקבות  תאונה  בה  נפצע  המשיב  ,  יביםהמש

, בדבר  הצורך  לפסוק  במקרה  זה  פיצויים  בדרך  של  פיצוי  עתי,  המבקשים  שבפני

בגין ,    קוצרה1וכן  בדבר  הקביעה  כי  תוחלת  חייו  של  המשיב  ,  להבדיל  מתשלום  אחד

ארוך ,  בפועל,  היהכי  קיצור  תוחלת  החיים  ,  המבקשים  גרסו.    בלבד10%  -ב,  התאונה

  …מכך
" טעם  מיוחד"בקשה  למתן  ארכה  לצורך  הגשתה  של  עתירה  לדיון  נוסף  טעונה  .  3

-ננקטה  אמת,  לעניין  זה).  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף4תקנה  (

אף  יותר  מזו  הנקוטה  במסגרת  הדרישה  לטעם  מיוחד  בגדרי  תקנה ,  מידה  קפדנית

                                                           
 .589) 4(וד נ"פ, ל"עזבון המנוח מרדכי מנטל ז' בנימין הרץ נ 3401/02א "בש  15
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דין -מנת  למנוע  השהיית  תוקפו  של  פסק-וזאת  על,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528

ד "  פ,מ"פיירמנס  פנד  חברה  לביטוח  בע'  האניה  אנטוריה  נ  589/68'  ראו  המ(סופי  

 ? האם במקרה שבפני ניתן לומר כי קיים טעם מיוחד למתן ארכה). 699) 3(כב
 . מכמה טעמים מצטברים, אני סבור כי יש להשיב לשאלה זו בשלילה. 4
ודאות -דין  בעניין  פיצויים  בגין  נזקי  גוף  טמון  יסוד  מובנה  של  אי-פסקי,  ככלל)  א(

  הוסבר  כי בעניין  בן  לולו).  577)  1(ד  נא"  פ,אליאס'  בן  לולו  נ  2495/95א  "ראו  ע(

 : ודאות זו-אי
פי  פרמטרים -שסכום  הפיצוי  אשר  ישולם  לניזוק  נקבע  על,  נובעת  מכך  ...'

הנתונים  לשינוי  מעצם  טיבם ,  תיותרבים  ובמקרים  רבים  על  יסוד  חזקות  עובד

, גובה  השתכרותו,  מצבו  הגופני  של  הנפגע,  אורך  חייו,    עבודתו  של  הנפגע–

, בעת  שנקבע  הפיצוי.  בכל  אלה  צפויים  שינויים  בעתיד.  וכיוצא  באלה  גורמים

המשפיעים  על  גובה .  טיבם  והיקפם  של  שינויים  אלה  הם  בבחינת  נעלם

  '.עשויים להשתנות, הפיצוי
המשפט  להתיר -נטייתו  של  בית,  בגינו.  ן  זה  השפעה  במגזרים  שונים  של  הדיןלנתו

מוגבלת  למקרים  יוצאי ,  לצורך  הוכחת  שינוי  נסיבות,  הגשת  ראיות  נוספות  בערעור

 597/89א  "ראו  ע(בהם  קרס  הבסיס  לחישוב  הפיצויים  בידי  הערכאה  הדיונית  ,  דופן

). 172  דינים  עליון  לה  ,שלום'  ס  נאטא  5220/90א  "ע;  874)  2(ד  מז"  פ,כמאל'  טויטו  נ

אף  הוגבלה  עד  מאוד  האפשרות  להביא  בחשבון  נסיבות  חדשות ,  מסיבות  דומות

עניין ראו  (אשר  נחתם  ביחס  לפיצויים  בגין  נזקי  גוף  ,  לצורך  ביטולו  של  הסכם  פשרה

 ). ל" הנבן לולו
דינו -לו  התרחשה  בטרם  ניתן  פסק,  1כי  עובדת  פטירתו  של  המשיב  ,  מוכן  אני  להניח

במסגרת  בקשה ,  היתה  עשויה  להיות  מובאת  בחשבון,  המשפט  בערעור-של  בית

לכאורה  מקרה  זה  נופל ,  אכן.  המשפט  שלערעור-ידי  בית-על,  להגשת  ראיות  נוספות

אטאס ,  בפרשות  טויטוהמשפט  -עליהן  עמד  בית,  לגדרן  של  הנסיבות  יוצאות  הדופן

 . ובפרשות נוספות
הבקשה .  המשפט  אין  עוד  הליך  תלוי  ועומד-יתבפני  ב.  ההליך  הסתיים,  דא  עקא

לצורך ,  אלא  להארכת  מועד,  אינה  להגשת  ראיות  נוספות  במסגרת  הליך  קיים

, הנובעת  מן  הבקשה  שבפני,  עצמתה  של  הפגיעה  בסופיות  הדיון.  נקיטתו  של  הליך

משפט  שלערעור  מתיר -שעה  שבית,  גדולה  בהרבה  מן  הפגיעה  בסופיות  המתרחשת

נוספות  בערעור  לצורך  הוכחתה  של  התפתחות  המשמיטה  את הגשתן  של  ראיות  

-בפני  בית.  הדין  אינו  חלוט-פסק,  כל  עוד  הליך  ערעור  תלוי  ועומד.  בסיס  הפיצויים

  לתקנות 462  -  ו415ראו  גם  תקנות  (המשפט  שלערעור  פרושה  כל  יריעת  הסכסוך  
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תירה עובדה  זו  היא  שעומדת  בבסיס  ההלכה  המ).  1984-ד"התשמ,  סדר  הדין  האזרחי

המשפט  לערעורים -עמד  על  כך  בית.  הגשת  ראיות  נוספות  במקרים  חריגים  כמתואר

  …ל"הנבעניין אטאס דין שצוטט בהסכמה -בפסק, באנגליה
המשפט  שלערעור -  את  סמכותו  של  ביתבעניין  אטאסהמשפט  -הגביל  בית,  ברוח  זו

הם למקרים  שב,  המשמיטה  את  בסיס  החישוב  של  פיצויים,  להידרש  לעובדה  חדשה

הטעימה  הפסיקה  בקנדה  כי ,  בהתאם  לכך.  הערעור  עודנו  תלוי  ועומד  בפניו

בטרם  הסתיימו  הליכי ,  האפשרות  להגיש  ראיות  נוספות  כאמור  מוגבלת  לפרק  הזמן

המשפט  לערעורים  של -מבית  Newburyהשופט  דינו  של  -ראו  פסק(הערעור  

British Columbia  בפרשתNelson 2000 v. Monahan BCCA 297  47קה  בפס 

-גם  אם  בדברים  אלה  שלילה  מוחלטת  של  אפשרות  לפנות  לבית).  הדין-לפסק

יש ,  אחרי  חלוף  המועד  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף,  המשפט  בבקשה  מן  הסוג  שבפני

ועל  הרתיעה  מפריצת ,  בהם  כדי  ללמד  על  הקושי  הרב  הטמון  בבקשות  מסוג  זה

 . המסגרת של סופיות הדיון בנסיבות כגון דא
כי  היעתרות  לבקשה  מן  הסוג  שבפני  פותחת  פתח  רחב ,  ור  בהקשר  זהיש  לזכ)  ב(

התפתחות  מן  הסוג  שאירע ,  אכן.  דין  חלוטים-לאפשרויות  רבות  לתקוף  פסקי

מקום  בו  מבוסס ,  למשל,  כך.  במקרה  זה  יכולה  להתרחש  גם  אחרי  עשרות  שנים

רבה ובפועל  מאריך  הנפגע  חיים  ה,    שנים5חישוב  הנזק  על  הערכת  תוחלת  חיים  של  

יהא  זה  מן ,  למשל,    שנים20בחלוף  ,  האם  במצב  כזה.  מעבר  לתקופה  שנצפתה

אפשרות  מעין ?  על  דרך  של  בקשה  לדיון  נוסף,  המידה  לפתוח  את  מסכת  ההתדיינות

כי  גם  המבקשות  יסכימו  כי  יש  להשיב ,  דומה.  ל"זו  נשללה  קטגורית  בעניין  נעים  הנ

. לבין  המקרה  שבפני,  דוגמה  זואיני  רואה  הבדל  ענייני  בין  .  לשאלה  זו  בשלילה

הדין -העובדה  שההתפתחות  בה  מדובר  אירעה  זמן  קצר  יחסית  אחרי  מתן  פסק

לא ,  אכן.  מידה  רציונלי  להבחנה  בין  המקרים-קנה,  לדעתי,  בערעור  אינה  מהווה

לבין ,  אלא  הפער  בין  הפיצוי  ששולם,  הצדק  הנטען-משך  הזמן  שחלף  עומד  ביסוד  אי

. צדק-הוא  העומד  ביסוד  הטענה  לאי,  אה  בראיה  לאחורהנזק  שנגרם  כפי  שהוא  נר

 . אני סבור כי אין מקום להעתר לבקשה שבפני, גם על רקע זה
המבקשים  עותרים  לקבלת  ארכה  לשם  הגשת  עתירה .  לכך  מצטרף  נימוק  נוסף)  ג(

, לבירור  שאלות  בעלות  אופי  עקרוני,  ברגיל,  המדובר  בהליך  המוגבל.  לדיון  נוסף

-  לחוק  בתי31ראו  סעיף  (המשפט  -ידי  בית-דשה  שנפסקה  עלהנובעות  מהלכה  ח

לא  האינטרס  האישי  של ',  במסגרת  זו).  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  

אלא  ההלכה  העשויה  להשפיע  על  אינטרסים  של  רבים ,  המתדיין  הטוען  כי  נפגע

אלא  חשיבות  ההלכה ,  לא  חשיבות  העניין  של  המתדיין.    היא  הקובעת–אחרים  
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 ד  יב"  פ,שר  הביטחון'  ברלינרבלאו  נ  4/57נ  "ד  ('עקב  העניין  היא  הקובעתהנקבעת  
)1( 25 .( 

במסגרת  הליך ,  ככלל  הדין  אינו  מכיר  באפשרות  הגשתן  של  ראיות  נוספות,  זאת  ועוד

-ד"התשמ,  אין  בתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף,  בניגוד  למצב  בערעור.  של  דיון  נוסף

ועל ,  על  רקע  זה.  פות  במסגרת  הליך  זההסדר  בדבר  הגשתן  של  ראיות  נוס,  1984

כי  לדעתו  לא  ניתן ,  לוין'  השופט  ש'    כב,המשנה  לנשיאציין  ,  רקע  מהותו  של  ההליך

. הדין-לשינויי  עובדה  שאירעו  לאחר  מתן  פסק,  במסגרת  בקשה  לדיון  נוסף,  להזדקק

 : ואלה הדברים
-  ביתלפי  עיקרון  זה  מוסמך.  'שמיעה  מחדש'מהותו  של  ערעור  הוא  שהוא  ...'

להיזקק  לשינוי  עובדה  או  חוק  שלא  נדונו )  אך  אינו  חייב(המשפט  לערעורים  

בעתירה (דעתו  של  הנשיא  -שיקול,  לעומת  זאת...  ידי  הערכאה  הראשונה-על

לא  זו  בלבד  ששומה  עליו  לבחון  אם  נתקיימו ;  מוגבל  יותר.)  ש.  ע–לדיון  נוסף  

אלא ,  לוקתלחוק  לעניין  ההלכה  שבמח)  ב(30הנסיבות  המנויות  בסעיף  

וההליך ',  המשפט  העליון-הלכה  שנפסקה  בבית'שתחום  הבדיקה  שלו  מוגבל  ל

ולא ,  המשפט  העליון-שעליו  להחליט  בו  הוא  רק  הליך  ביקורת  על  הלכת  בית

נמצא  שלא  רק  שאין  הנשיא  יכול  להיזקק  לשינויי  עובדה ';  שמיעה  מחדש'

סדר  הדין ואכן  אין  תקנות  (שאירוע  בתקופת  הביניים  שעד  להגשת  הבקשה  

אלא ,  )  כוללות  כל  הוראה  בדבר  ראיות  נוספות1984-ד"התשמ,  בדיון  נוסף

, לוין'  ש  ('.שלדעתנו  אין  עליו  להתחשב  בשינויי  דין  שאירעו  בתקופת  הביניים

-ט"תשנה  ,ירושלים(,    מבוא  ועקרונות  יסוד–תורת  הפרוצידורה  האזרחית  

 ) 197 'מ בע)1999
בו  בקשה  דומה  היתה  מוגשת ,  פשרי  אחרבכך  שונה  המקרה  שבפני  ממקרה  א,  אגב

טיבו  של  הליך .  דין  של  ערכאה  דיונית-לאחר  חלוף  המועד  להגשת  ערעור  על  פסק

היקף  הבירור  אשר  יכול  להעשות  בגדרי .  הערעור  שונה  מזה  של  הליך  הדיון  הנוסף

כי  שוני  זה  עשוי  להקרין  על ,  ייתכן.  מזה  שבדיון  נוסף.  הליך  הערעור  רחב  בהרבה

להבדיל  מעתירה  לדיון ,    לדיון  בבקשה  למתן  ארכה  לצורך  הגשת  ערעורהמידה-אמת

המאפיין  האמור  של  עתירה  לדיון  נוסף  מחליש  את  ההצדקה ,  בכל  מקרה.  נוסף

 . להעתר לבקשה שבפני
אינו ,  כמוסבר  לעיל,    אשר–כי  מעבר  לשינוי  בנסיבות  ,  כאן  המקום  להוסיף  ולציין

על ,  לכאורה,  שה  שבפני  אינה  מצביעה  הבק–מהווה  עילה  לקיומו  של  דיון  נוסף  

אין  היא  מצביעה  על  הלכה  חדשה .  טענה  ממשית  בדבר  עילה  לקיומו  של  דיון  נוסף

היא  מצביעה  על  טענות  בנוגע ,  לכל  היותר.  נשוא  הבקשה  שבפני,  9534/00א  "  ע-ב
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המשפט  את  ההלכות  הקיימות  לעניין  פסיקתם  של  פיצויים -לאופן  בו  יישם  בית

דעה  על -בלא  לחוות.  1ות  כי  טעה  בעניין  תוחלת  חייו  של  המשיב  ועל  טענ,  עיתיים

 . עילה ממשית לקיומו של דיון נוסף, על פניהן, אין אין מעלות, טענות אלה לעיצומן
במידה ,  כי  דחיית  הבקשה  שבפני  פירושה  המעשי  הוא,  איני  מתעלם  מכך)  ד(

-  אילו  ניתן  פסק,אכן.  התליית  התוצאה  הסופית  של  ההליך  בעניין  אקראי,  מסויימת

ייתכן  מאוד  כי  תוצאתו  היתה ,    זמן  לא  רב  מאוחר  יותר9034/01א  "  ע-הדין  ב

איני  סבור  כי  בכך  יש  כדי ,  ברם.  1מפטירתו  של  המשיב  ,  ובמידה  רבה,  מושפעת

הדין -אין  זה  מעשי  להתלות  את  מתן  פסקי.  להצדיק  היעתרות  לבקשה  שבפני

וחייב ,  להליכים  יש.  ייפתרו,  ינותהטמונות  בהתדי,  ודאויות-המשפט  עד  שאי-בבתי

מועד  זה  לעולם  מכתיב  את  המועד  בו .  מועד  מוגדר  בו  הם  מגיעים  לסיומם,  להיות

אשר ,  מועד  זה  הוא  גם  המועד  המפריד  בין  הליך  תלוי  ועומד.  הופך  הליך  לחלוט

אף  כי .  לבין  הליך  אשר  אינו  ניתן  עוד  לשינוי,  בעלי  הדין  יכולים  להשפיע  על  תוצאתו

לא  ניתן  לקיים  מערכת ,  יהא  בהיבט  זה  של  התדיינות  מימד  שרירותי  מסוייםלעולם  

החברה '  הופר  נ  261/87ש  "ב  -  בהנשיא  שמגר'  כבוראו  דברי  (משפט  אלא  בדרך  זו  

 ). 692) 2(ד מא"פ, מ"בע.) א.ב(הישראלית לביטוח אשראי 
ייגרם  להם ,  אשר  לטענות  המבקשים  כי  אם  לא  תינתן  להם  הארכה  המבוקשת)  ה(

הרי  שאיני  סבור  כי  יש  להפריז  במשקלו  של  שיקול  זה  בנסיבות ,  צדק  משווע-אי

שילמה  חברת  הביטוח ,  כי  באופן  בו  התגלגלו  הדברים,  יש  רגלים  לטענה,  אכן.  העניין

מסקנה  זו  היא  תולדה ,  ברם.  סכום  שהוא  גדול  במידה  רבה  מן  הנזק  שנגרם  בפועל

דין -כי  בראיה  בדיעבד  פסקי,  להניחניתן  ,  כמוסבר  לעיל.  של  ראיית  הדברים  בדיעבד

אינם  קולעים  בדיוק  מוחלט  להתפתחות ,  רבים  הניתנים  בתחום  הפיצוי  בגין  נזקי  גוף

הוודאות  הטמונה  בסוג  זה -נמנעת  של  אי-מצב  זה  הוא  תולדה  בלתי.  הדברים  בפועל

ומכך  שפסיקת  הפיצוי  בסוג  זה  של  הליכים  נעשית  בדרך  של  הערכה ,  של  הליכים

, אין  בכך  כדי  לשנות  מן  העובדה,  ברם.  צפונות  בחיקו  של  עתידהתפתחויות  ה

אין  סכום  הפיצוי ,  הדין  הופך  חלוט-ופסק,  פעמי-שלאחר  שנקבע  סכום  הפיצוי  החד

דין  רחוקה  עד  מאוד  מן -אף  אם  מתברר  כי  ההערכה  שביסוד  פסק,  נתון  עוד  לשינוי

' נעים  נ  357/80א  "  ע-בהשופט  ברק  '  כבראו  דברי  (המציאות  שאירעה  בפועל  

 ). הדין- לפסק17בפסקה , 762) 3(ד לו" פ,ברדה
, הדין-כי  טרונייתם  העיקרית  של  המבקשים  היא  על  פן  זה  בפסק,  לא  נעלם  מעיני

, המשפט  יפסוק  למשיבים  פיצויים  עיתיים-וכי  עמדתם  היא  כי  היה  ראוי  שבית

,   לעילכמוסבר,  ברם.  ובדרך  זו  היתה  נמנע  תשלום  פיצויים  מעבר  לנזק  שנגרם  בפועל

, הדין-טענה  ממשית  לקיומו  של  דיון  נוסף  בפסק,  על  פניה,  טענה  זו  כשלעצמה  אינה
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הדין  לעניין  הנסיבות -באשר  אין  היא  מצביעה  על  הלכה  חדשה  בפסק,  במקרה  זה

 . בהן יש מקום לפסוק פיצויים עיתיים
, 3-  ו2כי  כאשר  מדובר  בחברות  ביטוח  כמו  המבקשות  ,  כאן  המקום  להוסיף

ניתן  להניח  כי  על  פני  טווח  זמן  ארוך  נוטות  בסטיות ,  ליכים  רביםהמנהלות  ה

זאת .  ולקזז  אלה  את  אלה,  דין  לעניין  נזקי  גוף  להתרחש  בשני  הכיוונים-שבפסקי

, לחברות  ביטוח  יכולת  מובנית  לפזר  נזק  על  פני  מספר  רב  של  מבוטחים,  ועוד

רחשותם  של את  ההסתברויות  השונות  להת,  בעת  קביעת  הפרמיה,  ולהביא  בחשבון

ד "פ,  מ"מגדל  חברה  לביטוח  בע'    סיני  נ1845/90א  "ראו  ע(נזקים  בשיעורים  שונים  

כל  אלה  אינם  מבטלים  את  טענות  המבקשים  בדבר  תוצאתו  של  המקרה ).  661)  5(מז

את  הטענה  כי ,  במידה  ניכרת,  יש  בשיקולים  אלה  כדי  להקהות,  עם  זאת.  המסויים

ומה  גם  שמטרת  הארכה ,  סופיות  הדיוןשיקולי  צדק  מחייבים  פריצה  של  מסגרת  

פעולה  יוצאת  דופן  של  הגשת  ראיות  נוספות ,  בין  השאר,  המבוקשת  היא  לאפשר

 . במסגרת של עתירה לדיון נוסף
  עולות  טענות  שונות  בדבר  אפשרות 16.5.02בתגובה  שהגישו  המבקשים  ביום  )  ו(

שוי  להיות אשר  היה  ע,    המנוח1שמידע  מהותי  בדבר  הידרדרות  מצבו  של  המשיב  

לא  הובא ,  המשפט  במסגרת  הערעור-להכרעתו  של  בית,  פי  הנטען-על,  מהותי

. וכי  ייתכן  שהדבר  השפיע  על  ההחלטה,  ידי  המשיבים-המשפט  על-לידיעת  בית

מבצבצת  מהם  לכאורה .  הדברים  אינם  משובצים  במסגרת  מהותית  או  דיונית  ברורה

נוכח .    נתקבל  בתרמיתדין-בדבר  אפשרות  שפסק,  או  לפחות  רמז  לטענה,  הטענה

מטבע .  עניין  זה  חורג  על  פניו  מגדרי  הבקשה  שבפני,  מהותו  של  הליך  הדיון  הנוסף

או  ביחס  להליכים ,  איני  מחווה  דיעה  ביחס  לעיצומה  של  הטענה  האמורה,  הדברים

 .ככל  שרצונם  בכך,  בירור  ולהכרעה,  מנת  להביאה  לדיון-שעל  המבקשים  לנקוט  על

איני  עושה  צו ,  בנסיבות  עניין  זה,  עם  זאת.    את  הבקשהכי  אני  דוחה,  התוצאה  היא

  ".להוצאות
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הדין -פי סדרי הדין בבית-הארכת מועד על: 'פרק ב
 הגבוה לצדק 

הדין -פי סדרי הדין בבית-הארכת מועד על: 'פרק ב     הגבוה לצדק 
הדין  הגבוה  לצדק  נתבררה  בכל  הקשור  לנושא  המצאת -סוגיית  הארכת  מועדים  בבית

  .ם הנוספיםהפרטי

לתקנות )  ב(20נוכח  האמור  בתקנה  ,  לפי  גישה  מחמירה  יותר.  לעניין  זה  קיימות  שתי  גישות

המשפט  הגבוה  לצדק  כפופה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  פרטים  נוספים -סדר  הדין  בבית

תקנה  זו  קובעת .  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528למשטר  שנקבע  בתקנה  

 1ם למתן ארכה מקום בו מדובר במועד שנקבע בחיקוקצורך בטעמים מיוחדי

 חלה  על  בקשה  להארכת  מועד  מסוג  זה  הוראת  סעיף ,  פי  גישה  מחמירה  פחות-על
מידה -אשר  אינה  קובעת  אמת,  1984-ד"  התשמ,)נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי)  11(90

 2.דעת רחב בכגון דא-המשפט שיקול-ומשאירה לבית, לעניין מתן הארכת מועד

בקשה  של  העותרים  בהליכים  שבכותרת  למתן  פרטים  נוספים   נדונה  4759/003צ  "בג  -ב

  .המשפט פנה לגישה המקילה עם המבקשים- בית.ידי המשיבים בהליכים אלה-על

 :  כי שחם' הרשם ע'כבנפסק מפי 

קדמו  לה  שתי  פניות  בכתב  של .  28.8.01המשפט  ביום  -הבקשה  הוגשה  לבית.  1"

אשר  נענתה ,  7.10.00האחת  מיום  .  בקשות  לפרטים  נוספיםהעותרים  אל  המשיבים  ב

. 25.7.01ידי  המשיבים  ביום  -אשר  נענתה  על,  25.5.01השניה  מיום  .  9.11.00ביום  

עתה  הגיעה  העת .  22.10.01פה  שנערך  ביום  -טענות  הצדדים  נשמעו  בדיון  בעל

 . להכריע בבקשה
 טענה טרומית 

הועלתה  טענה ,  פה-ו  גם  בטיעון  בעלכמ,  בטיעון  הכתוב  שהוגש  מטעם  המשיבים.  2

                                                           
  .104 'בעמ) 1991תל אביב (, המשפט הגבוה לצדק-סדר הדין בבית, הר זהב' ראו ר  1
 . 95) 4(91על - תק,מ"חברת קו מוצרי דלק בע' נ' מצנע ואח 6644/95צ "בשג  2
 .2407) 3(2001על -תק, ' אח2-ראש המטה הכללי ו' מ עוזרי שרה נ"רס 4759/00צ "בג  3
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. המשפט-טרומית  מטעם  המשיבים  אשר  עניינה  מועד  הגשת  הבקשה  לבית

, כי  הבקשה  נגועה  באיחור  מופלג  ביחס  למועדים  שנקבעו  בדין,  המשיבים  טוענים

 . ומשכך יש לדחות את הבקשה מטעם זה בלבד
המשפט  הגבוה -בביתנקודת  המוצא  לדיון  בטענה  זו  מצויה  בתקנות  סדר  הדין  )  א.  (3

  לתקנות  קובעת  את  מסגרת  המועדים  לנקיטת 12תקנה  .  1984-ד"התשמ,  לצדק

כי  אם  בעל  הדין  לא  קיבל  פרטים  נוספים ,  נקבע  בה.  הליכים  להגשת  פרטים  נוספים

או  שהפרטים  שניתנו ,  שדרש  תוך  שבעה  ימים  מיום  המשלוח  של  מכתב  הדרישה

עשר  ימים  מיום  המצאת  עותק -התוך  ארבע,  הוא  רשאי,  נראו  לו  לא  מספיקים

המשפט  או  לרשם  בקשה  לצוות  על  מתן -להגיש  לבית,  מתצהיר  התשובה  לידיו

 . פרטים נוספים
מתקנה  זו  מתחייבת  בדיקה  עובדתית  מתי  הוגשו  תצהירי  התשובה  בהליכים )  ב(

 -ב.  ובמועדים  שונים  בכל  אחד  מהם,  המדובר  בשלושה  הליכים  שאוחדו.  שבכותרת

צ "  בג-ב.  13.11.00וגש  תצהיר  התשובה  מטעם  המשיבים  ביום    ה4759/00  צ"בג

 6421/00צ  "  בג-ב.  19.2.01  הוגש  תצהיר  התשובה  מטעם  המשיבים  ביום  125/01

המשפט  להביא  בחשבון  את -  החליט  בית13.3.01וביום  ,  לא  הוגש  תצהיר  תשובה

 . 6421/00צ " גם לעניין בג125/01צ " בג- וב4759/00צ " בג-התצהירים שהוגשו ב
איזה  מן  המועדים  הנזכרים  הוא  המועד  אשר  ראוי  שישמש  כנקודת  מוצא )  ג(

הבקשה  לפרטים  נוספים  כוללת  הן  בקשה  לפרטים ?  לבחינת  הטענה  המקדמית

והן  בקשה  לפרטים  נוספים ,  המתייחסים  לכלל  העתירות,  "כלליים"נוספים  

צויים במרכז  הבקשה  מ.  המתייחסים  לעותרים  אינדיבידואליים,  "ספציפיים"

כוח  העותרים -הדבר  עולה  הן  מן  הבקשה  גופא  והן  מכך  שבא".  כלליים"הפרטים  ה

ונוכח ,  במצב  זה.  על  הבקשה  לפרטים  נוספים  ספציפיים,  במהלך  הדיון,  לא  עמד

 13.3.01נראה  לי  כי  ניתן  לראות  ביום  ,  העובדה  שהדיון  בהליכים  שבכותרת  אוחד

ים  ביחס  לכל  ההליכים כמועד  המהווה  בסיס  להגשת  הבקשה  לפרטים  נוספ

 -מירוץ  המועדים  להגשת  בקשה  לפרטים  נוספים  ב,  מבחינה  מעשית.  שבכותרת

משאוחד  הדיון  בעתירה  זו  עם  הדיון  בעתירות .    החל  בתאריך  האמור6421/00צ  "בג

הגם  שלכתחילה  החל ,  איני  רואה  כל  טעם  להפריד  בין  העתירות  לעניין  זה,  האחרות

 . תירות האחרות במועד מוקדם יותרמירוץ המועדים להגשת הבקשה בע
עולה  בנסיבות  העניין  כי  הפניה  למשיבים ,  גם  בהתחשב  בתאריך  מאוחר  זה,  ברם

אינה  עומדת ,  המשפט-כמו  גם  הגשת  הבקשה  לבית,  לקבלת  פרטים  נוספים

 . ומשקפת איחור של חודשים אחדים בהגשת הבקשה, במועדים הקבועים בתקנות
  תצהיר 8.5.01הוגש  ביום  ,  15.3.01המשפט  ביום  -ביתפי  החלטת  -כי  על,  יצויין)  ד(
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 . משלים מטעם המשיבים
שקלתי  האם  אין  מקום  לראות  בתצהיר  המשלים  כנקודת  מוצא  לתחילת  מירוץ 

חלק  מן  הפרטים  הנוספים  נשוא  הבקשה  שבפני .  ל"  הנ12המועדים  הקבוע  בתקנה  

בקשה  לפרטים ל)  ג(6  ,)א(6ראו  סעיפים  (מבוקשים  בהתייחס  לנטען  בתצהיר  זה  

. ראוי  לראות  בתצהיר  זה  משום  נקודת  מוצא  למירוץ  המועדים,  לגבי  אלה).  נוספים

המשפט  חלפו  כשלושה -גם  בעת  הגשת  הבקשה  לפרטים  נוספים  לבית,  ברם

 .  גם ביחס למועד הגשתו של תצהיר זה12חודשים וחצי מן המועד הקבוע בתקנה 
ן  המשיבים  לפניית  העותרים העותרים  טוענים  לעיכובים  בקבלת  מענה  מ,  אמנם

שתשובת ,  נכון  גם).    לבקשה  לפרטים  נוספים4סעיף  (בעקבות  הגשת  תצהיר  זה  

הפניה  היתה  ביום (המשיבים  לפנייה  זו  ניתנה  כחודשיים  אחרי  שליחתה  למשיבים  

כובים  אלה  לא  היה  כדי  למנוע  את  הגשת יבע,  ברם).  27.7.01המענה  ביום  ,  25.5.01

כי ,  ברי.  וכך  היה  על  העותרים  לנהוג,  המשפט  במועד-ביתהבקשה  לפרטים  נוספים  ל

-העכוב  במסירת  הפרטים  אינו  עוצר  את  מירוץ  המועדים  להגשת  ההליך  לבית

 . ל" הנ12וכך עולה בברור גם מתקנה , המשפט
פי  החלטה  נוספת  של  ההרכב  הדן  בתיק  בדיון  שנערך  ביום -כי  על,  עוד  יצויין)  ה(

בהחלטה  אחרונה .  8.8.01סף  מטעם  המשיבים  ביום  הוגש  תצהיר  משלים  נו,  30.7.01

-לא  עלה  בידינו  להעלות  מטיעוני  המשיבים  עד  כה  מה  הן  אמות'זו  ציין  ההרכב  כי  

להתכנסות 'המידה  והקריטריונים  המוסמכים  שלפיהם  אמורים  המשיבים  לפעול  

מועד  הגשתו  של  תצהיר  זה  אינו ,  ברם.  'דוגמת  העותרים,  של  קצינים  ונגדים'  רוחב

 . באשר הבקשה לפרטים נוספים אינה מתייחסת לטענות שבו, ול לסייע לעותריםיכ
כעניין ,  כוח  העותרים  ביקש-בא.  כי  הבקשה  לפרטים  נוספים  הוגשה  באיחור,  יוצא.  4

כי  אאריך  את  המועד  להגשת ,  כי  אם  אמצא  שנפל  איחור  בהגשת  הבקשה,  חלופי

 ? ייןבנסיבות הענ, האם יש מקום להאריך את המועד. הבקשה
20נוכח  האמור  בתקנה  ,  לפי  גישה  מחמירה  יותר.  לעניין  זה  קיימות  שתי  גישות)  א(

המשפט  הגבוה  לצדק  כפופה  בקשה  להארכת  מועד -לתקנות  סדר  הדין  בבית)  ב(

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528להגשת  פרטים  נוספים  למשטר  שנקבע  בתקנה  

למתן  ארכה  מקום  בו תקנה  זו  קובעת  צורך  בטעמים  מיוחדים  .  1984-ד"התשמ

המשפט  הגבוה -סדר  הדין  בבית,  הר  זהב'  ראו  ר(מדובר  במועד  שנקבע  בחיקוק  

  ).104 )1991אביב -תל (לצדק
חלה  על  בקשה  להארכת  מועד  מסוג  זה  הוראת  סעיף ,  פי  גישה  מחמירה  פחות-על

אשר  אינה  קובעת ,  1984-ד"  התשמ,)נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי)  11(90

דעת  רחב -המשפט  שיקול-ומשאירה  לבית,  ין  מתן  הארכת  מועדמידה  לעני-אמת
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 ,מ"חברת  קו  מוצרי  דלק  בע'  נ'  מצנע  ואח  6644/95צ  "ראו  לעניין  זה  בשג(בכגון  דא  

 ). 91) 4(95על -תק
באותה  פרשה  ניתנה .  ל"  הנבפרשת  מצנעמצה  ונראית  לי  הגישה  שא,  לעניין  זה)  ב(

, העדרו  של  הסבר  ממשי  לאיחורחרף  ,  ארכה  לצורך  הגשת  בקשה  לפרטים  נוספים

בקשה  לפרטים )  א:  (וזאת  נוכח  משקלם  המצטבר  של  שלושה  שיקולים  עיקריים

היא ,  בשל  כך.  'המכשיר  היחידי  לבירור  עובדות  במסגרת  הדיון  בעתירה'נוספים  היא  

-אלא  גם  על  אינטרס  בית,  משליכה  לא  רק  על  עניינם  של  הצדדים  הנוגעים  בדבר

ניתן )  ב.  ('ל  החומר  העובדתי  הרלבנטי  פרוש  בפניולדון  בעתירה  כשכ'המשפט  

המשפט -התלויה  ועומדת  בפני  בית,  לראות  בעצם  קיומה  של  העתירה  העיקרית

משום  עילה  להקל  עם  המבקשים  הארכת  מועדים  לצורך  הגשת  בקשה ,  הגבוה  לצדק

תוך  היקש  מן  ההלכה  לפיה ,  זאת.  למתן  ארכה  לצורך  הגשת  בקשה  לפרטים  נוספים

טעם ,  בהליכים  אזרחיים,  המשפט  מהווה-הליך  תלוי  ועומד  בפני  ביתקיומו  של  

בחינת  השאלה  האם )  ג.  (מיוחד  למתן  הארכת  מועד  לצורך  הגשתו  של  הליך  אחר

. הגשת  הבקשה  לפרטים  נוספים  באיחור  גרמה  להשתהות  הדיון  בהליך  העיקרי

עובדה נוכח  ה,  צ"לשיקול  זה  עשויה  להיות  משמעות  רבה  בהליכי  בג,  מטבע  הדברים

ואשר  המדיניות  לגביהם  כי  יש ,  שמדובר  בהליכים  הנדונים  תוך  זמן  קצר  יחסית

מדיניות  זו ).  103בעמוד  ,  ל"בספרו  הנ,  הר  זהב"  (במהירות  הדרושה"לסיימם  

 12משתקפת  בעצם  קביעתם  של  המועדים  להגשת  בקשה  לפרטים  נוספים  בתקנה  

שות  את  בירור  התיק מקום  בו  אין  במתן  ארכה  כדי  לה,  עם  זאת.  הנזכרת  לעיל

ואין  בו  כדי  להצדיק  גישה  נוקשה  לבקשה ,  העיקרי  שיקול  זה  מאבד  את  עצמתו

 . להארכת מועד לעניין זה
בפרשת כי  בנסיבות  עניין  זה  ניתן  לאמץ  את  הגישה  המקלה  שאומצה  ,  נראה  לי)  ג(

כוחם  של  העותרים  לא  היה  כל  הסבר  לאיחור  בהגשת -בפי  בא,  אמנם.  ל"  הנמצנע

ם  בטענותיו  בדבר  איחורים  מצד  המשיבים  בהגשת  הליכים  שונים  מטעמם ג.  הבקשה

  אין –כוח  המשיבים  לא  כפרה  בהן  -  טענות  אשר  באת–בגדר  העתירות  שבכותרת  

כשלושה  וחצי ,  לכל  המוקדם,  כדי  להצדיק  את  הגשת  בקשה  לפרטים  נוספים

שה או  כדי  לספק  הסבר  כלשהו  מדוע  הוגשה  הבק,  חודשים  לאחר  המועד  הרלוונטי

 . באיחור
. הגשת  הבקשה  במועד  בו  הוגשה  לא  נוטה  להביא  לעיכוב  בבירור  ההליך,  עם  זאת

כחודשיים  וחצי  לפני  המועד  בו  היה ,  יש  לזכור  כי  הבקשה  הוגשה  בחודש  אוגוסט

המעכבים ,  כי  בשתים  מן  העתירות  ניתנו  צווי  בינים,  אני  ער  לכך.  ההליך  קבוע  לדיון

  בעובדה  זו  יש  כדי  לחדד  את  הצורך  בבירור .את  שחרור  העותרים  משירות  הקבע
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. העיכובים  העיקריים  בבירור  ההליך  לא  חלו  בשל  העותרים,  ברם.  מהיר  של  ההליך

בהגשתם  של  תצהירים  משלימים  מטעם  המשיבים  כמתואר ,  בין  השאר,  והם  נעוצים

מתברר  גם  כי  תשובת  המשיבים  לפניות  העותרים  לפרטים  נוספים  השתהתה .  לעיל

כוח  המשיבים  לא  הצביעה  בדיון  על -כי  גם  באת,  לא  למותר  לציין.  כרפרק  זמן  ני

במשיבים  בשל  האיחור  שנפל  בהגשת ,  דיונית  או  אחרת,  פגיעה  ממשית  כלשהי

נראה  לי  כי  ניתן  להעתר  לבקשה ,  לב  למטרת  ההליך-ובשים,  בנסיבות  אלה.  הבקשה

נזכרת   הבפרשת  מצנעכפי  שנעשה  ,  בכפוף  לפסיקת  הוצאות,  שבפני  למתן  ארכה

  ".לעיל
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דרישה  זו .  מתן  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  מותנה  בקיומם  של  טעמים  מיוחדים  למתן  ארכה

נוכח  פרקי  הזמן  הקצרים ,  מתעצמת  כאשר  מדובר  בערעור  על  החלטה  בעניין  פסלות  שופט

ובהעדר ,  בר  מדוקדקת  לחלוף  הזמןקיימת  חובת  הס.  שנקבעו  בדין  להגשתו  של  ערעור  כזה

  1.הסבר תידחה בקשה

כי  טענת  בעל  דין  כי  השופט ,  שכן  אין  זה  ראוי,  לא  בכדי  נקבעה  תקופה  קצרה  זו"

לכאן ,  היושב  בדינו  פסול  מלדון  תרחף  בחלל  האויר  ללא  התייחסות  שיפוטית  הולמת

 2".או לכאן
עד  זה  טעונה  הוכחתם  של   הארכת  מו.המועד  להגשת  ערעור  פסלות  קבוע  בחיקוק,  כאמור

על  רקע  לוח  המועדים  הקצר  לצורך  הגשת ,    לעניין  זה  נקבע  בפסיקה."טעמים  מיוחדים"

כי  על  המבקש  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  פסלות  רובץ  נטל  מוגבר  בכל  הנוגע ,  ערעור  פסלות

 3.לעמידה במועדים הקבועים בדין

' כבערעור  על  החלטה  של  בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת    נדונה  9971/014א  "בש  -ב

  הבקשה  לא  נתמכה .שלא  לפסול  את  עצמו,  משפט  השלום  בחיפה-  מביתרניאל'  השופט  מ

 : נפסק כי. בתצהיר

הבקשה  שבפני .  דין  מטעם  הלשכה  לסיוע  משפטי-ידי  עורך-המבקש  מיוצג  על.  1"

השופט '  כבכי  החלטת  ,  נטען  בה.  היא  אינה  נתמכת  בתצהיר.  18.12.01הוגשה  ביום  

                                                           
 :  נפסק.601) 1(2002על -תק, ירושלים' בנק לאומי סניף שד' רוניק ניפה ו 9991/01א "בש  1

כי  החלטת  הפסלות  נשוא  הבקשה ,  מן  הבקשה  עולה.  הבקשה  שבפני  אינה  עומדת  בנטל  האמור" 
לא  הובהר  מהו  ההסבר .  18.12.01הבקשה  למתן  ארכה  הוגשה  ביום  .  2.7.01שבפני  ניתנה  ביום  

בקשותיה  של  המבקשת  לכך  שפרוטוקול  של .    שבפנילחלוף  חמישה  חודשים  עד  להגשת  הבקשה
-פנייה  לבית-  יומצא  לידיה  אינן  מהוות  עילה  לאי22.3.01ישיבה  אשר  התקיימה  לטענתה  ביום  

ואין  בהן  כדי  להסביר  את  חלוף  הזמן  הממושך  מאז ,  ולו  בבקשה  למתן  ארכה,  משפט  זה  במועד
טעם "שאין  בבקשות  אלה  משום  ,  רמקל  וחומ.  ההחלטה  בעניין  הפסלות  ועד  להגשת  הבקשה  שבפני

 ".למתן ארכה" מיוחד
 .151) 2(97על -תק, 'צבן ואח' האזרחי נ 2049/97א "בש  2
 . 625 דינים עליון נז ,מ"בע. ש.הידקו תעשיות ג' פאהד נ 672/00א "בש  3
 .532) 1(2002על -תק, דינביץ ויקטור' פרל לאוניד נ 9971/01א "בש  4
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כן .  בהעדר  המבקש,  19.11.01ניתנה  ביום  ,  הדוחה  בקשת  פסלות  של  המבקש,  לרניא

, "בדואר"כוחו  של  המבקש  קיבל  את  ההחלטה  בסוף  חודש  נובמבר  -כי  בא,  נטען  בה

 . וכי ההחלטה הגיעה לידיו בימים הראשונים של חודש דצמבר
, יחורוכי  הבקשה  שבפני  הוגשה  בא,  כי  למבקש  אין  מקום  מגורים  קבוע,  עוד  נטען

לרבות  זימונו  של  המבקש  ושל  עדים ,  נוכח  ההליכים  השונים  של  הכנת  הערעור

אשר  אירע ,  כוח  המבקש-לכל  אלה  מצטרף  שינוי  בכתובת  משרדו  של  בא.  לחיפה

 . בתקופה הרלוונטית
המועד  להגשת  ערעור  על  החלטה  בעניין  פסלות  הוא  עשרה  ימים  מן  היום  שבו .  2

-ד"התשמ,  א  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי471תקנה  (הודעה  ההחלטה  לבעל  הדין  

מדובר  בתקופה  קצרה  באופן  ממשי  מן  הזמן  הקצוב  בדין  להגשת  ערעור ).  1984

, לא  בכדי  נקבעה  תקופה  קצרה  זו'כי  ,  על  תקופה  זו  נאמר.  ואף  ערעור  ברשות,  בזכות

כי  טענת  בעל  דין  כי  השופט  היושב  בדינו  פסול  מלדון  תרחף  בחלל ,  שכן  אין  זה  ראוי

' האזרחי  נ,  2049/97א  "בש  ('לכאן  או  לכאן,  יר  ללא  התייחסות  שיפוטית  הולמתהאו

הארכת ,  קבוע  בחיקוקהמועד  להגשת  ערעור  פסלות  ).  151)  2(97על  -תק,  'צבן  ואח

  לתקנות  סדר 528הסיפא  לתקנה  "  (טעמים  מיוחדים"מועד  זה  טעונה  הוכחתם  של  

על  רקע  לוח  המועדים ,  הלעניין  זה  נקבע  בפסיק).  1984-ד"התשמ,  הדין  האזרחי

כי  על  המבקש  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  פסלות ,  הקצר  לצורך  הגשת  ערעור  פסלות

 672/00א  "ראו  בש(רובץ  נטל  מוגבר  בכל  הנוגע  לעמידה  במועדים  הקבועים  בדין  

 ). 625 דינים עליון נז ,מ"בע. ש.הידקו תעשיות ג' פאהד נ
 ? האם עמד המבקש בנטל מוגבר זה. 3

קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  הוכר .  כי  יש  להשיב  לשאלה  זו  בשלילהנראה  לי  

כלל  מקום  בו  ערעור  לא  הוגש  במועד  עקב  אירועים  שהינם  מחוץ  לשליטה -בדרך

הרגילה  של  בעל  דין  או  שאינם  צפויים  מראש  ולא  ניתן  היה  להיערך  אליהם  מראש 

פני  אינה  מצביעה הבקשה  שב).  904)  2(ד  נה"  פ,קסט'  ידידיה  נ  6842/00א  "ראו  ע(

מתדפיס  שצורף  לתגובת  המשיב ,  ראשית.  על  סיבות  מסוג  זה  לאיחור  בהגשתה

משפט  קמא  ביום -הומצאה  לו  החלטת  בית,  כי  בניגוד  לטענת  המבקש,  עולה

עובדה  המעצימה  את  האיחור  בהגשת  הבקשה  ומחלישה  במידה  ניכרת ,  20.11.01

 . את ההסבר לאיחור
פי  התשתית  העובדתית -הרי  שעל,  האמוראפילו  אתעלם  מן  התדפיס  ,  שנית

, מן  הצרופות  לערעור  הפסלות.  אין  מקום  להעתר  לבקשה,  הנטענת  בבקשה  שבפני

לצורך  ערעור (כוח  המבקש  גבה  תצהירים  -עולה  כי  בא,  אשר  צורף  לבקשה  שבפני

כי ,  יוצא  מכך.  6.12.01-  ו3.12.01מאת  המבקש  ועדים  נוספים  בתאריכים  )  הפסלות
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ולא  היתה  כל  מניעה ,  כוח  המבקש  פעיל-  משרדו  החדש  של  באבאותם  ימים  היה

 6.12.01כי  ביום  ,  יוצא  גם.  מהגשת  הבקשה  לארכה  באותם  ימים,  או  אחרת,  משרדית

לשם ,  כוח  המבקש-אף  לשיטת  בא,  לכל  המאוחר  היתה  בנמצא  התשתית  הנדרשת

אין  בבקשה  שבפני ,  חרף  זאת.  ומקל  וחומר  הבקשה  שבפני,  הגשת  ערעור  הפסלות

  הוגשה  הבקשה  שבפני 18.12.01מדוע  רק  ביום  ,  קל  וחומר  הסבר  סביר,  כל  הסבר

 . להארכת מועד
אין  הבקשה  שבפני  קרובה  לעמוד  בנטל  של  הוכחתם  של  טעמים ,  במצב  דברים  זה

קל  וחומר  בנטל  המוגבר  הרובץ  על  מבקש  ארכה  לצורך  הגשתו ,  מיוחדים  למתן  ארכה

 ".איני עושה צו להוצאות,  בנסיבות העניין.הבקשה נדחית, לפיכך .של ערעור פסלות

 :  נפסק כי5216/025 א"בש -ב

-נשוא  הבקשה  הוא  החלטה  של  בית.  18.6.02המשפט  ביום  -הבקשה  הוגשה  לבית"

המשפט  בקשה -ובה  דחה  בית,  9.4.02יפו  מיום  -אביב-המשפט  השלום  בתל

בבקשה .  ידי  מר  אלי  פורת-הבקשה  הוגשה  על.  ידי  המבקשת-לפסילתו  שהוגשה  על

וכי  ימים  אחדים ,  כי  מסמכים  שונים  נשלחו  חזור  והלוך  לארצות  הברית  וממנה,  נטען

. המשפט-לבית-אשר  הגיש  אותם,  לאחר  הגעתם  הגיעו  המסמכים  לידי  מר  פורת

בה  נטען  כי  המבקשת ,  17.5.02מיום  ,  לבקשה  בכתב  יד  מצורפת  בקשה  מודפסת

כי  דבר  הדואר ,  3.5.02  שלחה  את  המסמכים  באמצעות  חברת  פדרל  אקספרס  ביום

  נאלצה  המבקשת 17.5.02וכי  ביום  ,  17.5.02התעכב  אצל  פדרל  אקספרס  עד  ליום  

 . המשפט-מנת שזו תגיש את הערעור ידנית לבית-לפנות לחברה על
הארכתו ,  ככזה.  המועד  להגשת  ערעור  פסלות  קבוע  בחיקוק.  דין  הבקשה  להידחות

זאת ).  1984-ד"התשמ,  ין  האזרחי  לתקנות  סדר  הד528תקנה  (טעונה  טעם  מיוחד  

על .  נקבעה  בדין  תקופה  קצרה  באופן  מיוחד,  בכל  הנוגע  לערעור  פסלות,  ועוד

כי  טענת ,  שכן  אין  זה  ראוי,  לא  בכדי  נקבעה  תקופה  קצרה  זו'כי  ,  תקופה  זו  נאמר

בעל  דין  כי  השופט  היושב  בדינו  פסול  מלדון  תרחף  בחלל  האויר  ללא  התייחסות 

השופט '  ר  בנימין  האזרחי  נ"ד  2049/97א  "בש.  ('אן  או  לכאןלכ,  שיפוטית  הולמת

על  המבקש  להגיש 'נפסק  כי  ,  על  רקע  זה).  151)  2(97על  -תק,  'יעקב  צבן  ואח

א "בש  ('ערעור  פסלות  רובץ  נטל  מוגבר  בכל  הנוגע  לעמידה  במועדים  הקבועים  בדין

, נטל  זה  מקרין).  625דינים  עליון  נז  ,  מ"בע.  ש.הידקו  תעשיות  ג'  טואפרה  נ  672/00

ומעצים  את  הנטל  הרובץ  על ,  גם  על  בקשת  ארכה  מן  הסוג  שבפני,  מטבע  הדברים

 . המבקש להאריך מועד להגשת ערעור
                                                           

 .1686) 3(2002על -תק, טופרובר יהודית' ורת עמרני נרונית פ 5216/02א "בש  5
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  מארצות 3.5.02הבקשה  לארכה  נשלחה  ביום  ,  פי  החומר  שצירפה  המבקשת-על

פי -שכן  על,  באותו  מועד  היה  משלוח  הבקשה  נגוע  באיחור  של  יום.  הברית  לישראל

מועד  זה .  22.4.02הומצאה  הבקשה  לקרובי  המבקשת  ביום  ,  מבקשת  עצמהטענות  ה

 ).  ימים10(חורג מן המועד הקבוע בדין להגשת ערעור הפסלות 
 . ניתן היה להיעתר לבקשה, ייתכן כי אילו בכך היה מתמצה העניין, עם זאת

כי  חברת ,  מתברר.  הקושי  העיקרי  במקרה  זה  נובע  מהשתלשלות  הדברים  אחרי  כן

המשפט  העליון  לא -אר  המהיר  אשר  קיבלה  על  עצמה  את  העברת  החומר  לביתהדו

הורתה ,  כי  בסופו  של  דבר,  מן  החומר  עולה.  המשפט-העבירה  את  החומר  לבית

 .  להעביר את החומר למכרה בישראל17.5.02המבקשת ביום 
כי  לאחר  שהניסיון  להמציא ,    עולה11.7.02מבקשה  נוספת  שהגישה  המבקשת  ביום  

החומר  הגיע .  החומר  הוחזר  לארצות  הברית,  המשפט  לא  עלה  יפה-ר  לביתאת  החומ

  עולה  כי  הדבר  נובע  מכך 11.7.02מן  הבקשה  מיום  .  18.6.02המשפט  רק  ביום  -לבית

תביא  את  הבקשה  לגרושה  של ,  שהמבקשת  המתינה  כי  חברה  שלה  תיסע  לישראל

  אשר  הגיעה זו  הסיבה  כי  גם  הבקשה,  אכן.  וכי  זה  יגיש  אותה  בישראל,  המבקשת

   הגיעה  רק  בחלוף  שמונה  ימים  מן  היום  בו  נעשתה 11.7.02המשפט  ביום  -לבית
 ). כפי שרשום על הבקשה עצמה, 3.7.02(

גם  אם  העיכובים  אצל  חברת  הדואר  בתחילת  חודש  מאי  ועד  למחציתו  היו ,  במצב  זה

עדין ,  מנקודת  מבטה  של  המבקשת,  נשלטת-צפויה  ובלתי-בבחינת  נסיבה  בלתי

לגביה  לא  מצאתי  הסבר  מספק ,  18.6.02עד  ליום  ,  תקופה  של  כחודש  ימיםישנה  

אכזבתה  של  המבקשת  מטיב  השירות  לו .  המשפט-לעיכוב  בהגשת  הבקשה  לבית

ואינה  הסבר ,  המשפט-זכתה  לכתחילה  אינה  עילה  להשתהות  כה  ארוכה  בפניה  לבית

,   בכל  מקרה.קל  וחומר  הסבר  העולה  כדי  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  סביר  להשתהות  זו

, לעמוד  על  המשמר,  אשר  היתה  מודעת  לכך  שהיא  נגועה  באיחור,  היה  על  המבקשת

כי  דרך  הפעולה  בה  בחרה  אינה ,  נראה  לי.  ולפעול  בדרך  אשר  תמזער  את  איחורה

ואינה  מתיישבת  עם  חובתו  של  בעל  דין  לנקוט ,  עולה  בקנה  אחד  עם  חובתה  האמורה

בשולי  הדברים  לא  יהא  זה  למותר .  במהירות  המיריבית  בהגשת  ערעור  פסלות

כי  האשמת  המשיבה  בהשתהות  האמורה  אצל  חברת  הדואר  נטענה  בלא  כל ,  להוסיף

מהפרחת  האשמות  אותן  אין ,  בנסיבות  אלה,  ומוטב  היה  למבקשת  להימנע,  תימוכין

כי ,  אשר  נטענה  בלא  כל  ביסוס,  הוא  הדין  בטענה  נוספת.  היא  תומכת  בראיות  כלשהן

 . 'ידי עיכוב דואר-סנטים מנסים לחבל בהליך משפטי תקין עלגורמים אינטר... '
המבקשת  תישא  בהוצאות  המשיבה  בבקשה  זו  בסך .  כי  הבקשה  נדחית,  התוצאה  היא

והוא  ישא  הפרשי  הצמדה  וריבית  מיום ,  מ  כחוק"לסכום  זה  יש  לצרף  מע.  ח"  ש1,000
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 ".החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל

 : שחם'  ע הרשם'כבנקבע מפי  9045/016א "בש -ב

' השופטת  מ'  כבבפני  בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  כנגד  החלטה  של  "

 . המשפט לענייני משפחה בנצרת שלא לפסול עצמה מלישב בדין- מביתרבס
המבקש .  15.10.01ניתנה  ביום  השופטת  רבס  '  כבכי  החלטת  ,  מן  הבקשה  עולה.  1

בחיפוש ,  לטענת  המבקש".  לערך  "25.10.01כי  החלטה  זו  הגיעה  לידיו  ביום  ,  טוען

לחלק  ד '  לפרק  ל'  וכן  בסימן  א,  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -בחוק  בתי

לא  מצא  את  המועד  להגשת  הערעור  בעניין  ההחלטה ,  בתקנות  סדר  הדין  האזרחי

  ימים  ממועד  מתן 30כן  יצא  מנקודת  הנחה  כי  המועד  האמור  הוא  -ועל,  האמורה

  ימים  אחרי  מועד  קבלת 19.11.01,  25  הוגשה  ביום  הבקשה  שבפני.  ההחלטה

כי  בכל  מקרה  לא  בדק  ביסודיות  את ,  המבקש  מוסיף  וטוען.  ההחלטה  לידי  המבקש

הדין -נושא  המועדים  בשל  היותו  טרוד  באותה  תקופה  בסיכומים  בתיקים  שבבית

  נסע  עם  רעייתו  לבית  בתו  אשר  כרעה  ללדת 4.11.01וכן  טוען  הוא  כי  ביום  ,  לעבודה

עיכוב  נוסף  בהגשת .  מנת  לסייע  לבתם-על,  והשניים  נשארו  שם  כשבוע,  אותו  יוםב

 . ערעור הפסילה נבע מחסרון כיס בגיוס סכום האגרה לצורך הגשת ההליך
, לתקנות  סדר  הדין  האזרחי)  ב(ג471תקנה  .  הבקשה  שבפני  נגועה  באיחור  ניכר.  2

  ימים  מן 10גש  בתוך  קובעת  כי  ערעור  פסלות  יו,  היא  התקנה  החולשת  על  העניין

בקשה  להאריך  מועד  זה  טעונה .  המשפט-היום  שבו  הודעה  לבעל  הדין  החלטת  בית

בחלוף  המועד ,  ככלל.    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528כקבוע  בתקנה  ,  טעם  מיוחד

נוצרת  לצד  השני  להליך  ציפיה  ראויה  להגנה  כי  לא  יוטרד  עוד ,  להגשת  ערעור

ש  מעין  חסינות  דיונית  מפני  הגשת  ערעור הצד  השני  להליך  רוכ.  בהליכי  ערעור

. הדרישה  לטעמים  מיוחדים  לצורך  מתן  ארכה  משקפת  מצב  עניינים  זה.  בעניינו

בהם  נקבעה  תקופה  קצרה  לצורך ,  הדברים  אמורים  באופן  מיוחד  בהליכי  פסלות

שכן ,  לא  בכדי  נקבעה  תקופה  קצרה  זו'כי  ,  על  תקופה  זו  נאמר.  הגשת  ערעור  פסלות

כי  טענת  בעל  דין  כי  השופט  היושב  בדינו  פסול  מלדון  תרחף  בחלל ,  אין  זה  ראוי

 -בהנשיא  ברק  '  כבדברי    ('לכאן  או  לכאן,  האויר  ללא  התייחסות  שיפוטית  הולמת

על  רקע  זה  נקבע ).  151)  2(97על  -תק,  'צבן  ואח'  האזרחי  נ  2049/97א  "בש

גבר  בכל כי  על  המבקש  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  פסלות  רובץ  נטל  מו,  בפסיקה

הידקו  תעשיות '  פאהד  נ  672/00א  "ראו  בש(הנוגע  לעמידה  במועדים  הקבועים  בדין  

 ). 625 דינים עליון נז ,מ"בע. ש.ג
                                                           

 .276) 1(2002על -תק, 'היועץ המשפטי לממשלה ואח' אברהם הרמן נ 9045/01א "בש  6
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 ? כיצד עומדים נימוקיו של המבקש בדרישה לביסוס טעמים מיוחדים. 4
איני  סבור  כי  זו  יכולה ,  ידיעת  המועד  להגשת  ההליך-אשר  לטענה  בדבר  אי)  א(

של '  פרק  ל',  טענתו  של  המבקש  כי  לא  מצא  בחלק  ד.  מתן  ארכהלהוות  עילה  ל

תקנות  סדר  הדין  האזרחי  את  המועד  להגשת  ערעור  פסלות  אינה  טעם  מיוחד  למתן 

לפיה  סבר  שהמועד  להגשת ,  טענה  זו  אינה  מתיישבת  עם  טענת  המבקש.  ארכה

התקופה  הקצובה  בחלק  האמור  של  התקנות  לצורך  הגשת .    ימים30ערעור  הוא  

  ימים 30המועד  להגשת  ערעור  ברשות  הוא  ).  397תקנה  (  ימים  45ר  בזכות  היא  ערעו

  והמבקש  אינו –בהעדר  טענה  כי  סבר  שהמדובר  בערעור  ברשות  ).  398תקנה  (

  ימים  מעוררת 30  טענת  המבקש  כי  סבר  שעומדים  לרשותו  –מבקש  רשות  לערער  

 . סימן שאלה שאין לו תשובה
והניח ,    כי  לא  ערך  בדיקה  יסודית  של  הענייןעולה  מבקשת  המבקש  עצמו,  מעבר  לכך

כי  אין  מדובר ,  מכך  עולה  בבירור.    ימים30לתומו  כי  המועד  לנקיטת  ההליך  הוא  

פי -על.  או  אף  בטעות  סבירה  בנסיבות  העניין,  נמנעת  באופן  סביר-בטעות  בלתי

הוא  לא  טרח  לברר  את  המועד .  המבקש  ערך  בדיקה  שטחית  של  החוק,  גרסתו  שלו

, הוא  בחר  להניח  הנחות  בדבר  המועד  הנכון.  הליך  המיוחד  בו  מדוברלנקיטת  ה

בכל .  הנחות  שאף  אינן  מתיישבות  עם  אותו  חלק  של  הדין  בו  בחר  המבקש  לעיין

המצדיקות  מתן  ארכה  בשל ,  חריגות,  אלה  אין  כדי  להצביע  על  נסיבות  מיוחדות

  ).702) 4(ד נד" פ,אמנון' אהרון נ 6708/00א "השוו בש(טעות בדין 
בלא ,  כי  המועד  לנקיטת  ההליך  יחלוף,  המבקש  נטל  בהתנהגותו  סיכון  מודע

התממשותו  של  סיכון  זה  אינה ,  במצב  זה.  שהוגשה  מצידו  בקשה  מתאימה  לארכה

ומה  גם  נוכח  הנטל  המוגבר  הרובץ  על ,  יכולה  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

יא  החלטה על  רקע  העובדה  שההחלטה  נשוא  הבקשה  שבפני  ה,  המבקש  במקרה  זה

 . בעניין פסלות שופט
גם  העובדה  כי  המבקש  היה  עסוק  בעניינים  משפטיים  אחרים  אינה  יכולה  להיות )  ב(

העומד  אל  מול  האינטרס  של  בעל  הדין  שכנגד  לכך  שלא  יוטרד  עוד ,  טעם  מיוחד

ומה  גם  בהליך  אשר  ישנה  דחיפות  רבה ,  בערעור  לאחר  חלוף  המועד  להגשתו

, למתן  ארכה  הוא  גורם  המצוי  מחוץ  לשליטת  בעל  דין"  דטעם  מיוח",  ככלל.  בהגשתו

) 2(ד  נה"  פ,קסט'  ידידיה  נ  6842/00א  "ראו  ע(ואשר  מונע  ממנו  נקיטת  הליך  במועד  

כן  אין  בה  משום -ועל,  חלוקת  זמנו  של  המבקש  היא  עניין  המצוי  בשליטתו).  904

ף  לא עיסוקיו  האחרים  של  המבקש  א.  למתן  ארכה  בנסיבות  העניין"  טעם  מיוחד"

 השופטת  רבס'  כבנקיטת  הליך  כלשהו  לצורך  ערעור  על  החלטת  -יכולים  להצדיק  אי

 . כפי שהיה במקרה זה, במשך תקופה של קרוב לחודש ימים
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הרי  שגם  בכך  אין  כל  עילה ,  5.11.01אשר  לעובדה  שבתו  של  המבקש  ילדה  ביום  )  ג(

היא  עשויה ,  של  כךב.  כי  מועדה  המדוייק  של  לידה  אינו  צפוי,  נכון  הוא.  למתן  ארכה

 . להצדיק תקופה מסויימת של איחור אשר לא ניתן היה לצפותו מראש
מסגרת  המועדים .  אין  מדובר  בתאונה.  צפוי-עצם  קרותה  של  הלידה  אינו  בלתי,  ברם

כי  במקרה  זה  היו ,  אף  אין  טענה.  וניתן  להתארגן  ביחס  אליו,  לקרות  האירוע  ידועה

פי  המתואר -גם  על,  בכל  מקרה.  מוקדמת  כזונסיבות  מיוחדות  אשר  מנעו  התארגנות  

מן (  ימים  14-בבקשה  אין  הלידה  האמורה  יכולה  להצדיק  איחור  של  לא  פחות  מ

, זאת  ועוד.  ואף  לא  את  האיחור  שקדם  ללידה,  )הלידה  ועד  להגשת  הבקשה  לארכה

, במהלך  השבוע  מאז  הלידה  בו  בילה  בבית  בתו,  לא  ברור  מדוע  לא  היה  יכול  המבקש

משום  טעם  מיוחד  למתן ,  איפוא,  גם  בכך  אין.  יפול  בבקשת  הארכהלהתפנות  לט

 . ארכה
מגרסת  המבקש  עצמו  עולה  כי  עניין  הלידה  לא  שיחק  כל  תפקיד  ממשי ,  זאת  ועוד

  ימים 30הרי  המבקש  עצמו  טוען  כי  סבר  שעומדים  לרשותו  .  באיחור  בהגשת  ההליך

בסביבות  יום ,  לצורך  העניין,  כאשר  מירוץ  הזמנים  החל,  לצורך  נקיטת  הליך

אין  כל  חשיבות  לאירועים  שאירעו ,  פי  גרסת  המבקש  עצמו-על,  במצב  זה.  25.10.01

איני  סבור  כי  המדובר ,  כן-על,  גם  מבחינה  זו.    ימים30במהלך  אותה  תקופה  של  

 . אשר יכול לבסס את בקשת הארכה שבפני, בטעם מיוחד
חדלו  של  המבקש  אף אף  גיוס  הכספים  לצורך  תשלום  האגרה  אינו  מצדיק  את  מ)  ד(

ומה  גם ,  משפט  זה  בבקשה  לארכה  במסגרת  המועדים  לנקיטת  ההליך-מפנות  לבית

, גם  מבחינה  זו.  שלא  הונחה  בפני  תשתית  ברורה  ביחס  למצבו  הכלכלי  של  המבקש

 . איני סבור כי הוכח דבר קיומו של טעם מיוחד למתן ארכה
, מתן  הארכה  המבוקשת  היה  מוכן  להסכים  ל2כי  המשיב  ,  בשולי  הדברים  אעיר.  5

 .משפט  קמא-כי  ישולמו  לו  הוצאות  שנפסקו  לטובתו  בבית,  בין  השאר,  בתנאי

. מתן  הארכה-אין  בה  כדי  לשנות  מהחלטתי  על  אי,  ומשכך,  המבקש  דחה  הצעה  זו

 " .לדחות את הבקשה, כן-על, החלטתי
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 מועדים שנקבעו בהקשר לסעדים זמניים: 'פרק ד
  הקשר לסעדים זמנייםמועדים שנקבעו ב: 'פרק ד  

משלא  עמד  צד .  קיימות  הוראות  דין  שבהן  מועד  שנקבע  בהן  הינו  מהותי  לעצם  עילת  הצו

הוראת  הדין  מחייבת .  כך  הם  פני  הדברים  לגבי  המצאתו  של  צו  עיקול.  במועד  יפקע  צו  שניתן

הוראה  בדבר  מסירת  החלטה  בדבר  הטלת  עיקול .  המצאתו  תוך  מספר  ימים  הקבוע  בתקנות

להטיל  עיקול  במעמד ,  מצד  אחד.    מטרתה  לאזן  בין  האינטרסים  של  הצדדים  היריביםלנתבע

מהר  ככל  האפשר ,  מנת  שיתפסו  נכסיו  ללא  הפרעה  ומאידך  לאפשר  לצד  השני-צד  על

מסירת  הצו  שבועות  מספר  לאחר  ההחלטה  הינו  מצב .    אם  ירצה  בכך–לעתור  לביטול  הצו  

  1ל"תקין הפוגם באיזון הנ-בלתי

טענה  מקדמית  ולפיה  המשיבים  לא  מילאו  אחר  מצוות נדונה    8290/042)  ם-י(א  "בש  -ב

ב  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  בכך  שלא  המציאו  את  הצו  ומסמכי  הבקשה 367תקנה  

 . ימים מיום מתן צו העיקול3לנתבעים בתוך 

 : המשפט כי-בקבלו את הטענה המקדמית קובע בית

הצדדים  לידי  מסקנה  כי  אין  מנוס בנסיבות  העניין  לאחר  ששקלתי  את  טענות  .  7"

  וביום 24.10.04בנסיבות  העניין  שבפני  לקבוע  כי  צווי  העיקול  שנתינו  היום  

 . פקעו27.10.04
ב  חובה  על  מבקש  העיקול  להמציא  במסירה  אישית 367פי  הוראות  תקנה  -כזכור  על

 . ימים את הצו לרבות כל מסמכי הבקשה3לידי המבקשים בתוך 
 .ב367יד הקפדה יתרה על קיום הוראת תקנה לעניות דעתי יש להקפ

  נאמרו 695  ,692)  2(ד  מא"  פ,הישראלית  לביטוח'  הופר  כי  החב  261/87א  "  בש-ב

 : הדברים הבאים
המשפט  אם  לא  יכובדו  המועדים -לא  ניתן  יהיה  לקיים  פעולתם  של  בתי...  '

 '...הקצובים הנקבעים לפי חוק או לפי התקנות או מכוחם 
שמעות  יתר  במקרה  שבו  ניתן  צו  העיקול  אשר  יש  בו  משום הלכה  זו  מקבלת  מ

 .פגיעה בקניינו של אדם וזאת עוד בטרם הוטל עליו חיוב כלשהו
                                                           

 .3191) 1(99 חמ-תק, דהאמשה מנצור' פרנץ חברה לבניה נ 1211/99) 'חי(א "בש  1
 .6489) 4(2004של -תק, 'מ ואח"ענכסי גולד סילבר ב' נ' מ ואח"שש ענת בע 8290/04) ם-י(א "בש  2
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התקנות  העוסקות  בסעד  העיקול  הזמני  ולעניינו  צו  עיקול  זמני  תוקנו  מן  הסתם 

בשל  מודעות  מתקינן  לחומרה  היתרה  שבקבלת  צו  העשוי  לפגוע  קשות  בבעל  הדין 

המשפט  ונועדו  לאפשר  לנפגע  שכנגדו  הוצא -יתן  לו  לומר  דבריו  בביתעוד  קודם  שנ

. המשפט  בבקשה  לבטל  את  רוע  הגזירה-הצו  במעמד  צד  אחד  למהר  ולפנות  אל  בית

א "בש(מחומרה  זו  נגזרת  אף  ההתחייסות  לחובת  קיום  מצוות  התקנה  בדקדקנות  

השופט '  בכ  החלטת  מ"אומנה  טכנולוגיות  בע'  נ'  מ  ואח"רשת  שי  דגן  בע  8220/02

המסקנה  העולה  מן  האמור  לעיל  הינה  כי  החובה  למסור  את ).  2.12.02מיום  שטראוס  

צו  העיקול  בצירוף  מסמכי  הבקשה  הינה  חובה  שיש  לקיימה  במלואה  ואין  לסטות 

מכאן  המסקנה  כי  עצם  העובדה  כי  נודע  למבקשים  על  קיום  הצו  כתוצאה .  ממנה

  המסירה  האישית  בתוך  פרק מהודעה  מהבנק  אינה  יכולה  לשמש  תחליף  לחובת

 .הזמן הקבוע בתקנות
) 4(2003מח  -תק,  בנק  דיסקונט'  פניגזון  עובד  יחיאל  נ  20473/03)  א"ת(א  "  בש-ב

 : המשפט כי- קובע בית3167
היא  רבת ,    ימים3הפרת  החובה  למסור  את  צו  העיקול  במסירה  אישית  תוך  '

ת  הקניין  ויש שבו  צו  עיקול  פוגע  בזכו,  חשיבות  בתקופתנו  בעידן  החוקתי

בזהירות  ובמידה  התואמת  והולמת  בדיוק  את ,  לבצעו  ולהפעילו  באופן  מידתי

 '.הוראות תקנות סדר הדין האזרחי
מסירת  הצו  כנדרש  בתקנה  הינה  הפרת  חובה  שבדין  ושתוצאותיה  הינה  אחת -אי

 " .דהיינו פקיעת הצו

  : גל גוטזגן השופט'כב נפסק מפי 44501/023) א"ת(ש "תמ -וכך ב

  בתיק 20.2.2003שניתנה  ביום  ,  משפט  זה-זהו  ערעור  על  החלטת  הרשם  בבית.  1"

במעמד ,  שהוצא  על  ידו,  זמני-עיקול-ביטל  הרשם  צו,  בהחלטתו.  12754/02א  "בש

, מועד  הוצאתו  המדוייק  של  אותו  צו  אינו  ברור  (10853/02א  "בתיק  בש,  צד  אחד

ברור  כי ,  המסמכים  שבתיקמעיון  בשאר  ,  אולם;  באשר  התאריך  לא  צויין  בצו  שניתן

 ).  ניתן הצו האמור– 30.9.2002 –בסמוך מאוד לאחר הגשת הבקשה 
-אי:  והיא,  הנמקתו  של  הרשם  לביטולו  של  הצו  נסמכה  על  סיבה  דיונית  גרידא.  2

 . בניגוד להוראות שבדין, למשיב, גם הבקשה וצרופותיה-כמו, המצאת הצו
,   של  המשיב  לעניין  בטלותו  של  הצוכי  בכך  נעתר  הרשם  לטענתו  הטרומית,  ויודגש

, לכתחילה,  כלל  לא  היה  מקום,  שלפיהן;  ומבלי  שנזקק  לשאר  טענותיו  של  המשיב

 . להוצאת הצו
                                                           

 .451) 1(2003מש -תק, יואב גולדיאק' סמדר גולדיאק נ 44501/02) א"ת(ש "תמ  3
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יחד  עם (ושניהם  יורשיו  של  אביהם  המנוח  ,  המערערת  הינה  אחותו  של  המשיב.  3

הליך  בוררות ).  הדין-אותה  נשא  לאשה  לאחר  פטירת  אמם  של  בעלי,  אלמנתו

בעניין  אופן  חלוקת  הזכויות ,  שילה'  י)  בדימוס(השופט  הדין  בפני  -  בעלישנערך  בין

מאחר ,  וזאת;  לא  הצליח  להביא  את  הסכסוך  לידי  גמר,  שהותיר  האב  המנוח

המערערת .  הבורר-שנתגלעו  מחלוקות  בשאלת  פרשנותו  ואופן  יישומו  של  פסק

  אותה בגדרה  של).  44500/02ש  "תמ(תביעה  כספית  נגד  המשיב  ,  איפוא,  הגישה

על  זכויות  שונות  של  המשיב ,  כמובהר  לעיל,  הזמני-העיקול-ניתן  צו,  תביעה

 . ח" ש600,000תוך שהצו הוגבל עד לסך של , המוחזקות אצל מחזיקים שונים
 . הצריכות לערעור שבפנינו, הדין-נבחן עתה את הוראות. 4

 : קובעת לתקנות סדר הדין האזרחי) ב(367תקנה 
הערבות -ה  והמסמכים  המצורפים  אליה  והעתק  כתבהעתק  הבקש,  העתק  הצו'

-כן  קבע  בית-אם-אלא,  יומצאו  במסירה  אישית  למשיב  בתוך  שלשה  ימים
, לבקשת  המחזיק;  המשפט  מועד  מאוחר  יותר  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו

המשפט  למבקש  להמציא  למחזיק  בהקדם  האפשרי  העתק  הבקשה -יורה  בית
  '.והמסמכים המצורפים אליה

אותו .  2001-א"  לתקנות  משנת  התשס6וקנה  במסגרת  תיקון  מספר  תקנה  זו  ת

לשינויים  משמעותיים  בכל  הנוגע  לנושא  הסעדים ,  ידוע-להווה,  תיקון  הביא

 . הזמניים
את  כל ,  במסירה  אישית  למשיב,  קיימת  חובה  להמציא,  כנלמד  מלשון  התקנה

 . בתוך שלשה ימים, המסמכים הרלבנטיים
 : קובעת, בתיקון דלעיל, אף היא, שתוקנה,  לתקנות370תקנה 
, אם  הצו  הזמני  ניתן  במעמד  צד  אחד)  3(;  )  ...2(;  )  ...1  (–סעד  זמני  יפקע  '

367ולא  הומצא  למשיב  במסירה  אישית  כאמור  בתקנה  ,  למעט  צו  מניעה  זמני
  ') ...4(; מטעמים מיוחדים שיירשמו, המשפט קבע אחרת-זולת אם בית, )ב(
 : שקבעה,  לתקנות373תקנה , ודמתה באה להחליף את ק370תקנה 
 : צו העיקול יפקע באחת מאלה. 373'
תוך  שבעה  ימים  לאחר  מתן  הצו  או  תוך ,  המשפט-התובע  לא  הגיש  לבית)  1(

את  כל  המסמכים ,  מועד  ארוך  מזה  שנקבע  לפני  תום  שבעת  הימים  האמורים
 –המשפט  על  מסירה  אישית  -ואם  הורה  בית,  הדרושים  לשם  המצאה  לנתבע

 ) ...". 3 (...;  שבעה ימים מיום שהורה כך או תוך תקופה אחרת שקבעתוך
, כבוד  האדם  וחירותו:  לנוכח  חקיקת  חוק  יסוד,  בעיקר,  התיקון  לתקנות  בא.  5

 ). היסוד  לחוק3סעיף ( 'אין פוגעים בקניינו של אדם' וקביעתו ש
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מפי ,  נפסק,  2117  )3(2000  על-תק,  מ"קדמת  עדן  בע'  אוחנה  נ  3777/00א  "  ע-ב

 : בייניש' השופטת ד
כבוד :  כי  מאז  חקיקת  חוק  יסוד,  משפט  זה-כבר  נקבע  בפסיקתו  של  בית'

יותר  מעבר ,  האדם  וחירותו  נוטה  נקודת  האיזון  בכל  הנוגע  להטלת  עיקול  זמני

המשפט -שכן  בשלב  הראשוני  של  הדיון  עוד  אין  בפני  בית,  לטובתו  של  הנתבע

זהר  שבעיתיים  מפגיעה יהמשפט  לה-כן  על  בית-ועל,  תשתית  עובדתית  מלאה

  '.הדין בערכאה הדיונית-כך בשלב שעד למתן פסק... בקניינו של הנתבע
 : עוד, וראה

משכן  בנק '  מרגלית  נ  8420/96א  "רע;  193)  1(ד  נב"פ,  גלנץ'  סיני  נ  5935/97א  "רע

 10ישראל    1302/02)  א"ת(א  "ת;  789)  3(ד  נא"פ,  מ"הפועלים  למשכנתאות  בע

; 5955)  2(2002מח  -תק,  מ"בע)  1996(ראבל  סרטים  '  מ  נ"ץ  החדש  בעשידורי  הערו

, שוורץ' ד; 36) ט"תשנ (יסוד  מבוא ועקרונות–תורת הפרוצידורה האזרחית , לוין' ש

) ו"תשנ  (ספר  השנה  של  המשפט  בישראל  ,מגמות  התפתחות  בסדר  הדין  האזרחי

417 ,451.  
בשנים .  נסבלת-ת  בלתיהשגרה  ובקלו-עיקול  זמני  לא  יינתן  עוד  על  דרך.  6

וכיום ;  האחרונות  יצקה  הפסיקה  תוכן  חדש  באיזון  האינטרסים  בין  התובע  לנתבע

המשפט  חשיבות  רבה  יותר  מבעבר  לאיכותן  של  הראיות  הבאות  לתמוך -מייחס  בית

 . בבקשת העיקול ולכמותן
, השאר-בין,  כך.  ההכבדה  על  התובע  תהא  הן  במישור  המהותי  והן  במישור  הדיוני

התקנות  אף  מצא  לקצר  את  פרק  הזמן  להמצאת  המסמכים     כי  מתקיןראינו

 . הרלבנטיים לנתבע
אודות  ההליכים ,  ישירות  ובמהירות,  זכותו  הבסיסית  של  הנתבע  היא  לדעת.  7

להמיר ,    ולמצער–מנת  לאפשר  לו  להתגונן  ולנסות  לבטל  -על,  וזאת;  שננקטו  כנגדו

) עכו(א  "ת:  לעניין  זה,  הורא(מנת  להקטין  את  נזקיו  -על,  העיקול-  את  צו–

 ). 214דינים שלום יז , מ"תאבת חברה לאבן וגרניט בע' מועדי נ 2384/00
 : על חשיבות המצאתם של המסמכים עמדה גם הספרות המשפטית. 8

וביחד  עמו ,  אם  ישנו  כזה,  וגם  למחזיק,  יש  להמציאו  לנתבע,  ניתן  צו  עיקול'

בקשת  העיקול ,  יינוה,  המשפט-שהוגשו  לבית,  גם  העתק  מכל  המסמכים

התובע  הוא  שחייב  לדאוג  לביצוע ...  והמסמכים  עליהם  מבוססת  התביעה

המועד  של ...  יפקע  העיקול  באופן  אוטומטי,  לא  עשה  התובע  כן...  ההמצאה

פי  התקנה -אך  על,  ניתן  אמנם  להארכה)  1(373שבעה  ימים  הקבוע  בתקנה  

 . האמורה אין להאריכו עוד אם עברו שבעת הימים
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לא  רק  חייב  לבקש  את  ההארכה ,  שתובע  החפץ  לקבל  מועד  ארוך  יותר,  מכאן

המשפט  או -שבית,  אלא  עליו  גם  הדאגה  לכך,  לפני  שעברו  שבעת  הימים

אין ,  לאחר  תום  שבעת  הימים.  הרשם  ידונו  בבקשתו  ויפסקו  בה  בעוד  מועד

בהם '  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו'אף  לא  ,  המשפט  מוסמך  עוד  להאריך-בית

מהדורה ,  אמינון  (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י  ('.  סיפא528  מדובר  בתקנה

 ) 589 )1998 ,לוין עורך' ש, שביעית

גם  המסמכים  הקשורים  בו -כמו,  הזמני  שניתן  העיקול  כי  צו,  אין  חולק,  בענייננו.  9

מפי ,  במפורש,  הדברים  אף  נרשמו,  אדרבא.  למשיב,  במסירה  אישית,    לא  נמסרו–

שה יכחמ  (20.2.2003  הדיון  שנערך  בפני  הרשם  ביום  במהלך,  כוח  המערערת-באת

 ): חודשים לאחר הנתן הצו
 '.איני  מתכחשת  לעובדה  שאכן  עד  היום  לא  היתה  המצאה  כדין  לידי  הנתבע'

 ) 14שורה ,  לפרוטוקול2' עמ(
מפני ,    לא  היה  עוד  מקום  להזקק  לחקירות–כוח  המערערת  בעובדה  זו  -משהודתה  באת

אלא  על  שאלת ,    בטלותו  של  הצו  מן  הטעמים  המהותייםשהדיון  לא  נסב  על  שאלת

 . שאף לא הוגשה כל בקשה להארכת מועד, למותר לומר. הבטלות מן הטעם הפרוצדורלי
פורסמה  באתר   (ניאגו'    נRiver Edge Corporation  8034/02  )א"ת(א  "בש  -ב.  10

  :ברוש' השופטת שמפי ,  נקבע,)WWW.PSAKDIN.CO.IL–" פסקדין"האינטרנט 
 -ו)  ב(367מילוי  הוראות  תקנה  -כי  אי,  דומה  שלא  יכולה  להיות  עוד  מחלוקת'

משלא  הומצאו  מסמכי .  מפקיעות  את  צו  העיקול  מעצמו,    לתקנות370

  '. פקעו העיקולים–העיקול תוך שלשה ימים מיום הטלתו 
השופט פסק  ,  5806  )1(2001  מח-תק,  רוזנטל'  רוזנטל  נ  754/00)  ש"ב(ע  "בר  -ב  .11

 : נדלה' נ
 . 'צו העיקול יפקע '–הקושי נעוץ בהוראה הפסקנית של מתקין התקנות ...'

נוצר  מצב  משפטי  אשר  אינו  מותנה  בצו  של .  הוא  אינו  קיים  עוד,  אם  הצו  פקע

המשפט  ואין -זהו  המצב  המשפט  העומד  בפני  בית.  הצו  פקע...  משפט-בית

  '.הוא יכול להתעלם ממנו
) 3(92  מח-תק,  מ"בע)  ישראל(ניקוב  מחשבים  '  נגונן    509/92)  א"ת(א  "ת  -ב  .12

כי  המסירה  נועדה  ליידע  את  הנתבע  ואת  המחזיק ,  ישעיה'  השופט  נהבהיר  ,  910

ללא  ידיעתם  והבנתם ,  כדי  למנוע  פגיעה  ברכושם,  בדבר  עיקול  שהוטל  על  נכסיהם

 : המשפט וקבע-וכך הוסיף בית. לגבי המתרחש
, שהוחלפה,  )1(373תייחס  לתקנה  בה(מקובל  עלי  כי  משחלפו  שבעת  הימים  '

פוקע ,  המשפט  או  הרשם-ידי  בית-מיום  מתן  הצו  על)  370בתקנה  ,  כאמור
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  '.העיקול מאליו ולא ניתן לבקש הארכת מועד לאחר חלוף שבעת הימים
רוח  זו  שבפסיקה  מוצאת  ביטוייה  גם  בהתייחס  להמצאת  התחייבות  אישית  של .  13

דחה  התביעה  או יאם  ת,  ידי  העיקול-תבע  עלהתובע  לפיצוי  בגין  כל  נזק  שייגרם  לנ

 ). לתקנות) ב(365תקנה (יפקע הצו מכל סיבה אחרת 
) 1(2001מח  -תק,  מ"יוניר  השקעות  בע'  מ  נ"סאבווי  ישראל  בע  143/01)  חי(א  "ת-ב

המצאת -לנוכח  אי,  עיקול-על  בטלותו  של  צוגרשון  '  השופט  עהצהיר  ,  11726

 : וקבע, ההתחייבות
 –לשמירה  על  זכויותיו  של  הנתבע  ...  בה  של  ההתחייבותלאור  חשיבותה  הר'

, כאמור,  הגשתה  של  התחייבות-המשפט  ליתן  למחדל  שבאי-שומה  על  בית

  '.את מלוא המשקל המתבקש מכך
המצאת  מסמכים  הקשורים  בסעד -המשפט  לעניין  אי-כי  גישת  בתי,  ראינו  לעיל.  14

גישה .  ורשת  של  התקנות  מלשונן  המפ–  בעיקר  –הנובעת  ,  זמני  הינה  גישה  נחרצת

המשפט -  בביתדרורי'  השופט  מידי  -דין  שניתן  על-שונה  וחריגה  ניתן  למצוא  בפסק

 )1(2002  מח-תק,  דין  יעקב-עורך'  זיזה  נ  3403/01)  ם-י(ע  "בר(המחוזי  בירושלים  

את  ההלכה ,  הכבוד-כל-עם,    אינה  משקפתהשופט  דרוריעמדתו  של  ,  ברם).  424

 . והמחייבת או המנחה בסוגיה ז
  ליישם  את  הוראת –  בנסיבות  –כי  ראוי  היה  ,  כוח  המערערת-ועוד  טוענת  באת.  15

 : כי, הקובע, 1995-ה"התשנ, המשפט לענייני משפחה- לחוק בית8סעיף 
, לפי  חוק  זה,  שאין  עליו  הוראה  אחרת,  בכל  עניין  של  דיני  ראיות  וסדרי  דין'

  '...משפט צדקהמשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית -ינהג בית
, וניתן,  שהוזכר  לעיל,  בפרשת  רוזנטלהדין  -התייחסות  לטענה  זו  נמצאה  בפסק

 : השופט הנדללהסכים לדבריו של , בהחלט
איני  מסכים  עם  הגישה  לפיה  כל  נושא  אשר  נידון  בפרק  התקנות  שנושאו '

נידון  באופן )  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי)  1(כפרק  (תובענות  בענייני  משפחה  

חלות ,  הדנות  באותו  נושא,  ם  ואין  תקנות  אחרות  בסדר  הדין  האזרחיממצה  ש

יוצא  למשל  שאין  כללים  להטלת  צו ,  אם  נקבל  גישה  זו.  לגביו  באופן  מצטבר

ההתייחסות  לצו  עיקול .  בענייני  משפחה,  עיקול  או  צו  עיכוב  יציאה  מן  הארץ

ה תקנ(ולצו  עיכוב  יציאה  מן  הארץ  מוגבלת  לסעיף  אחד  של  כל  נושא  בלבד  

כל  שופט  רשאי  לקבוע ,  יוצא  שבכל  הליך  בענייני  משפחה).  יח-יז  ו258

. דעתו  גרידא-פי  שיקול-את  הדרישה  הראייתית  למתן  צו  זמני  על,  למשל

קובעת  כי  צו  עיקול ,  התקנה  נשוא  ענייננו,  )3(373דוגמה  נוספת  היא  תקנה  

ש האם  י.  'דין  בוצע-נמחקה  או  הופסקה  או  שפסק,  נדחתה'יפקע  אם  תובענה  
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התשובה ,  לדעתי?  מקום  לטעון  שחלופה  זו  של  התקנה  אף  היא  לא  חלה

. משפט  אינו  רשאי  לסטות  מהוראות  סדרי  הדין-אין  בכך  לקבוע  כי  בית.  ברורה

) ג(ב258המקור  הראשון  הוא  תקנה  .  הדבר  עולה  במפורש  משני  מקורות

כוח  המבקש  כי  יש -זוהי  גם  התשובה  לטענת  בא.  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

המשפט  לענייני  משפחה  בתקנות  סדר  הדין -ות  לפרק  המיוחד  לביתלפנ

פי  הפרקים -מכוח  אותו  פרק  יש  לפעול  על,  אפילו  וננהג  כך,  שכן.  האזרחי

בפרקים ,  ניתן  איפוא  לסטות  מן  התקנות.  האחרים  שבתקנות  סדרי  הדין

ביטוי  זה  זהה  ללשון .  לעשות  משפט  צדק,  'האחרים  בתקנות  סדר  הדין  האזרחי

  '.המשפט לענייני משפחה-לחוק בית 8סעיף 
כי  בנסיבות ,  התקנות  קבע-מתקין;  המצב  המשפטי  הינו  ברור,  אלא  שבענייננו

-הכיצד  יוכל  בית,  לראות,  לפיכך,  לא  ניתן.  הצו  פקע  ואין  לו  עוד  קיום,  שתארנו

בדרך  הנראית  לו  הטובה  ביותר  לעשיית 'אף  שהוסמך  לנהוג  ,  המשפט  ליצור  יש  מאין

 . 'משפט צדק
החלטת  הרשם  אינה  מהווה  מחסום  בפני  המערערת  לשוב  ולבקש  סעד ,  זאת-עם.  16

אך  בשל  העובדה ,    לא  נגרעה–כמבוקש  ,  המשפט  ליתן  סעד-סמכותו  של  בית.  זמני

 מח-תק,  שנרך'  אלוש  נ  2174/98)  'חי(א  "בש:  למשל,  וראה(פקע  ,  שצו  דומה  שניתן

99)1( 2633.(  
 : וזוהי התוצאה. 17

 . הערעור נדחה) א(
בצירוף ,  ח"  ש5,000המערערת  תשא  בהוצאותיו  של  המשיב  בשיעור  כולל  של  )  ב(

, מהיום  ועד  התשלום  המלא,  כדין,  החיוב  יישא  הפרשי  הצמדה  וריבית.  כדין,  מ"מע  

שאמור  היה  להכריע ,  שיעור  ההוצאות  כולל  את  ההליך  שנערך  בפני  הרשם(בפועל  

כוח -באי.  תאות  בענייןלאחר  הצגת  אסמכ,  גם  בשאלת  ההוצאות  באותו  הליך

הדין  גם  לשאלת -שמותב  זה  ייזקק  בפסק,  בתום  הדיון  בערעור,  הצדדים  הסכימו

כך .  20.3.2003  לפרוטוקול  מיום  4'  כנלמד  מעמ,  ההוצאות  בהליך  שנערך  בפני  הרשם

המשפט  כערובה  להבטחת -קדון  שהפקידה  המערערת  בגזברות  ביתיהפ).  נעשה

 " .חשבון ההוצאות שנפסקו-על,  יועבר למשיב–הוצאותיו של המשיב 

לא  תעמודנה  למי  שלא  דקדק  בהמצאת  מסמכים  תוך  מועד  שנקבע  כאמור  לעיל ,  הנה  כי  כן

  יימנע  להפעיל  את ,  ממילא,המשפט-כן  גם  ברור  שבית-על.  כנגד  טענה  של  פקיעת  הצו

שכן  אין  מדובר  במשגה  שבסדרי  הדין  בלבד  אלא "  טעם  מיוחד"דעתו  בבואו  לברור  -שיקול

 . ה שהשפעתו קריטית על זכויות בעלי הדיןמשג
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 החזרת ילדים חטופים לחוץ לארץ: 'פרק ה
  החזרת ילדים חטופים לחוץ לארץ: 'פרק ה  

לעניין  הארכת .  החזרת  ילדים  חטופים  לחוץ  לארץלתקנות  סדרי  הדין  דן  ב)  1(פרק  כב

 : כ כי295מועדים קובעת תקנה 

 ) ו"תשנה: תיקון(הארכת מועדים "
המשפט  מועד  שנקבע  בפרק  זה  מטעמים -  לא  יאריך  בית528ף  האמור  בתקנה  א-על

 ".המשפט שדן בתביעה או בערעור-אלא באישור נשיא בית, מיוחדים שיירשמו
  מתקנות  סדר  הדין 1  דין  מיוחדות  ליישום  החוק  בפרק  כביבארץ  הותקנו  תקנות  סדר

סדרי ,  טין  מן  התקנותכא  ואלה  שונות  לחלו295  -  א295תקנות  ,  1984-ד"תשמה  ,האזרחי

קף יה.  הדיון  ודיני  הראיות  המחייבות  לגבי  קביעת  המשמורת  בילדים  וקביעת  דרכי  גידולם

-ובית)  יא295,  ט295תקנות  (המשפט  -הגשת  ראיות  וחקירת  עדים  היא  בשליטת  בית

אם  לא  ראה  צורך  בכך  לשם  בירור "המשפט  מוסמך  שלא  להתיר  חקירות  ומתן  עדות  

 1)).א( ט295תקנה ..." (העובדות

המשפט  מותאמות  לסוגיות  נשוא  הדיון -הגבלות  אלו  בסדרי  הדין  ובהצגת  הראיות  בפני  בית

פי  חוק  אמנת  האג  ולא  אמורות  להביא  לקיפוח  של  בעל  דין  זה  או  אחר  מאחר  והסוגיות -על

מוגדרות  בקפדנות  ונטל  הראיה  המוטל  על  התובע  ובעיקר  על  הנתבע ,  לדיון  הן  מצומצמות

  .ספק בהוכחת ההגנה מתפרש נגד הנתבעכל . הוא כבד

אמור )  ואחרות  המפורטות  באמנה  ובתקנות  סדר  הדין  האזרחי(יישום  נכון  של  אותן  הוראות  

 1  באמנה  ובתקנות  מתאימות  בפרק  כב11ראה  סעיף  (לאפשר  סיום  ההליכים  תוך  זמן  קצר  

, ושך  יותרהוא  סבוך  וממ,  לגופו  של  עניין,  משפט  המשמורת).  מתקנות  סדר  הדין  האזרחי

  2.אך הוא שונה לחלוטין מן ההליך לפי חוק אמנת האג, כאמור לעיל

  קלטות  ותמלילים  היא  דרך  לא  הולמת 8  -  מסמכים  ו40,    עדי  הגנה12ברור  לפיכך  כי  הבאת  

הוא  במקרה  הטוב  מתאים  לדיון  בתיק ,  פי  האמנה-בניהול  הגנה  על)  בלשון  המעטה(

 . המשמורת לגופה

                                                           
 .16183, 16182) 4(98מח -תק, .ד. ט' נ. ד. ש 70/97) יפו-א"ת(מ "עע  1
 .16183, 16182) 4(98מח -תק, .ד. ט' נ. ד. ש 70/97) יפו-א"ת(מ "עע  2
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 :  אבידן גלובינסקי השופט'כב נפסק מפי 44180/993) 'חי(ש "תמ -ב

  בשתי  תביעות  נגד  המבקש 28.11.99משפט  זה  בתאריך  -המשיבה  פנתה  לבית.  1"

יחד  עם  התביעות  הוגשה  בקשה .  בשמה  ובשם  הבן  הקטין  למזונות  ולמשמורת

עד  היום  לא  בוצעה  המצאה  כדין  ואין .  ל  ורשות  כזו  ניתנה"להתיר  המצאה  לחו

  ...יד על ביצוע המסירה כאמוראישור מסירה המע
מטרתה  של  אמנת  האג  שמדינת .  לא  אוכל  להעתר  לבקשת  הדחיה  הנוספת.  6

 1991-א"אישררה  אותה  ונתנה  לה  תוקף  של  חוק  בשנת  התשנ,  ישראל  חתמה  עליה

 : כתובה בסעיף הראשון של האמנה המצויה בתוספת לחוק בזו הלשון
אשר ,  זרתם  המיידית  של  ילדיםלהבטיח  את  הח)  א  (–יעדיה  של  אמנה  זו  הם  '

להבטיח  כי )  ב(וכן  ,  הורחקו  אל  מדינה  מתקשרת  או  לא  הוחזרו  ממנה,  לא  כדין

פי  הדין  של  מדינה  מתקשרת  יכובדו  ביעילות -זכויות  משמורת  וביקור  על

  '.בשאר המדינות המתקשרות
-  של  האמנה  מדבר  על  תקופה  של  פחות  משנה  בין  תאריך  ההרחקה  או  אי12סעיף  

 . ה של הילד לבין יום פתיחת ההליכים בפני הרשות השיפוטיתההחזר
כא  הכלולות 295  –א  295תקנות  סדר  הדין  האזרחי  העוסקו  בסוגיה  זו  הן  תקנות  .  7

 .  של התקנות)1(בפרק כב
התקנות  מיישמות  אל  נכון  את  סעיפי  האמנה  שהוזכרו  לעיל  וקוראות  כי  הדיון 

כי ,  )ח295תקנה  (ד  הגשת  התביעה    ימים  ממוע15  -בתביעה  יתקיים  לא  יאוחר  מ

  שבועות  מיום  הגשת 6-המשפט  יינתן  לא  יאוחר  מ-דינו  המנומק  של  בית-פסק

 . וכי גם המועדים בעניין הערעור יהיו מאוד קצרים) יג295תקנה (התביעה 
אף  האמור  בתקנה -על':  כ  שכותרת  השוליים  שלה  הארכת  מועדים  קובעת295תקנה  

, ד  שנקבע  בפרק  זה  מטעמים  מיוחדים  שיירשמוהמשפט  מוע-  לא  יאריך  בית528
הדברים  מדברים  בעד   '.המשפט  שדן  בתביעה  או  בערעור-אלא  באישור  נשיא  בית

 . עצמם
וכאשר  המבקש  מתח  את  החבל  עד  קצה  הגבול  ואף  יותר  מכך  ולא  מאפשר ,  לפיכך.  8

אני  מוצא  לנכון  להורות  על  מחיקת ,  המשפט  ליישם  את  הוראות  הדין-לבית

  וכאשר  למבקש  שמורה  הזכות  להגיש  תובענה 44182/99ש  "תמ  -בהתובענה  

 . חדשה לפי הדין כאשר יימצא זאת לנכון וכאשר תהיה לו עילה לעשות זאת
תביעותיה  של  המשיבה  ישארו  תלויות  ועומדות  ובהן  נקבעת  תזכורת  פנימית .  9

 3המצאה  כדין  בעוד  -לשם  בדיקת  האפשרות  למחוק  אותם  מחוסר  מעש  עקב  אי

                                                           
 .27) 3(2000מש -תק, .ל.י' נ. ל.ג.הקטין ק 44180/99) 'חי(ש "תמ  3
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 . יםחודש
חשבתי  לחייב  את  המבקש  בהוצאות  משפט  או  בהוצאות  לטובת  אוצר  המדינה .  10

 " .אך במחשבה נוספת החלטתי לא לעשות זאת
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 סדר דין מהיר: 'פרק ו
  סדר דין מהיר: 'פרק ו 

  הדנות  בסדר  דין  מהיר  קובעות  לעניין  הודעת  צד  שלישי  תקנה תקנות  סדר  הדין  האזרחי

 : כדברי התקנה. הדעת להארכת מועד-יקולשיש אף בה משום הגבלת ש

 ))5(א"התשס: תיקון (הודעה לצד שלישי .ו214"
להגיש  בקשת ,  עם  הגשת  כתב  ההגנה,  נתבע  בתובענה  בסדר  דין  מהיר  רשאי ) א(

לבקשת  הרשות ;  216רשות  ליתן  הודעה  לצד  שלישי  במקרים  המנויים  בתקנה  
 . תצורף ההודעה לצד שלישי ערוכה בהתאם לתקנות אלה

המשפט  יכריע  בבקשה  בתוך  שלושים  ימים  ממועד  הגשתה  או  בישיבה -בית ) ב(
, בין  השאר,  המשפט  להורות-רשאי  בית,  בהחלטתו;  לפי  המאוחר,  המקדמית

, דין  בה-כי  נושא  ההודעה  יידון  לאחר  סיום  הדיון  בתובענה  או  לאחר  מתן  פסק
 . או ליתן כל הוראה אחרת או נוספת ככל המתחייב ממהות העניין

והוא ,  המשפט  לבקשה  יודיע  על  כך  למבקש  בהקדם  האפשרי-נעתר  בית ) ג(
ג 17בצירוף  הזמנה  ערוכה  לפי  טופס  ,  ימציא  את  ההודעה  לצד  השלישי

; אם  לא  הומצאו  לו  קודם  לכן,  והעתקים  מכתבי  הטענות  שהוגשו  בתובענה
 . המבקש ימציא את ההודעה לצד שלישי גם לשאר בעלי הדין בתובענה

-יראו  אותו  כאילו  הודה  בתוקפו  של  פסק,    הגיש  הצד  השלישי  כתב  הגנהלא ) ד(
בין  שנתקבל  בהסכמה  ובין ,  אם  יינתן,  הדין  שיינתן  לטובת  התובע  נגד  הנתבע

 . הדין שיינתן לטובת הנתבע נגדו-ושל פסק, באופן אחר
דין  הודעת  צד  שלישי  המוגשת  לפי  תקנה  זו  כדין  תובענה  בסדר  דין  מהיר  ) ה(

  לא  יחולו  על  הודעה 222  עד  219-  ו217תקנות  ;  עליה  הוראות  פרק  זהויחולו  
 . כאמור

לא  יהיה  בהגשת  הודעת  צד  שלישי  כדי  לשנות  את  מועד  הדיון  בתובענה  או  ) ו(
כן  הדבר  הכרחי  בנסיבות -אם-אלא,  מועדים  אחרים  הקבועים  בפרק  זה

  ".העניין
  אולם  ברור  כי  יש  בתקנה  זו 528הדעת  מכוח  תקנה  -ו  כדי  לפגוע  בשיקול214אין  בתקנה  

דעת  זה -דעת  זה  או  על  הנימוקים  שיעמדו  ביסוד  שיקול-משום  הטלת  מגבלה  על  שיקול

  אין  אנו  מוצאים  הוראות  כגון "כן  הדבר  הכרחי  בנסיבות  העניין-אם-אלא":  וכלשון  התקנה
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 .דין-או כל מסמך בית' זו בסדרי דין אחרים הנוגעים להגשת תביעות או הודעות צד ג

ה  קובעת 214תקנה  .  ך  גם  אמורים  הדברים  לגבי  הגשת  תביעה  שכנגד  בסדר  דין  מהירכ

 : לאמור כי

 )) 5(א"התשס: תיקון(תביעה שכנגד  .ה214"
-להגיש  תביעה,  עם  הגשת  כתב  ההגנה,  נתבע  בתובענה  בסדר  דין  מהיר  רשאי ) א(

, שאינה  כוללת  בעלי  דין  שאינם  עדיין  בעלי  דין  בתובענה  האמורה,  שכנגד
 : ואשר נתקיים בה אחד מאלה

אילו  היתה  מוגשת  כתביעה  נפרדת  היתה  מהווה  תובענה  בסדר  דין  ) 1(
 ; מהיר

יהיה ,  נושאה  ונושא  התובענה  הוא  אחד  או  שהן  נובעות  מאותן  הנסיבות ) 2(
 . אשר יהיה, שכנגד או שווי נושאה-סכום התביעה

 54ותקנות  ,    פרק  זהעל  תביעה  שכנגד  המוגשת  לפי  תקנה  זו  יחולו  הוראות ) ב(
 .  לא יחולו עליה59 - ו56עד 

לא  יהיה  בהגשת  תביעה  שכנגד  כדי  לשנות  את  מועד  הדיון  בתובענה  או  ) ג(
כן  הדבר  הכרחי  בנסיבות -אם-אלא,  מועדים  אחרים  הקבועים  בפרק  זה

 ".העניין
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 ערובה להוצאות: 'פרק ז
  ערובה להוצאות: 'פרק ז 

 : קובעת כי 1984-ד"התשמ, אזרחיתקנות סדר הדין ה ל519תקנה 

 ערובה לתשלום הוצאות  .519"
לצוות  על  תובע  ליתן ,  אם  נראה  לו  הדבר,  המשפט  או  הרשם  רשאי-בית ) א(

 . ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע
כן  הורשה -אם-אלא,  תידחה  התובענה,  לא  ניתנה  ערובה  תוך  המועד  שנקבע ) ב(

רשאי  התובע  לבקש  ביטול ,    תקנה  זונדחתה  תובענה  לפי;  התובע  להפסיקה
המשפט  או  הרשם  שסיבה  מספקת  מנעה  את  התובע -ואם  נוכח  בית,  הדחיה

, יבטל  את  הדחיה  בתנאים  שייראו  לו,  מליתן  את  הערובה  תוך  המועד  שנקבע
 ".לרבות לעניין ערובה והוצאות

  של   אפילו  מזו,  הקלה  בחומרתה,למעשה  התקנה  כוללת  סוג  של  הארכת  מועד  ובו  דרישה

 .הפקדת הערובה-כהסבר לאי" סיבה מספקת"המשפט די ב-כאשר לבית,  רישא528תקנה 

 : ל כי"נפסק לעניין ההבחנה הנ 752/011) ש"ב(ע "בר -ב

סהר ,  1תביעה  כספית  נגד  משיבה  ,  מ"חברה  בע,    הגישה  המבקשת1994בשנת  "

  צורפה ,מ"  חברה  לביטוח  בע–    היא  מנורה3משיבה  .  2ומשיב  ,  מ"חברה  לביטוח  בע

סעד  התביעה  הינו  לתשלום  תגמולי  ביטוח  על  רקע  גניבת .  'להליך  בהודעת  צד  ג

המשפט  לחייב  את  המבקשת -המשיבים  עתרו  לבית.  1993משאית  המבקשת  בשנת  

משפט  השלום  באשקלון  נעתר  לבקשה  וחייב  את -בית.  בערובה  לתשלום  הוצאות

ת  להמציא  ערבות נקבע  כי  על  המבקש.  המבקשת  בהפקדת  ערובה  לתשלום  הוצאות

אחרת ,    יום45ח  של  שני  ערבים  אזרחי  ישראל  וזאת  תוך  "  ש60,000על  סך  '  צד  ג

החלטה  זו  ניתנה .  ערבות  כנדרש  לא  הופקדה  והתביעה  נדחתה.  תדחה  התביעה

 . 1999בשלהי שנת 
הגישה  המבקשת  בקשה  לביטול  דחיית  התביעה  לפי  תקנה ,  2001בחודש  ספטמבר  

המבקשת  ביקשה  לבטל  את  דחיית  התביעה .  האזרחילתקנות  סדר  הדין  )  ב(519

                                                           
 .2887) 1(2002מח -תק, סהר חברה' בלוק יהל חברה לייצור נ 752/01) ש"ב(ע "בר  1
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ח "  ש45,000וכן  הציעה  להמציא  ערבות  בנקאית  בגובה  ,  ולשוב  ולדון  בגובה  הערבות

בקשה  זו  נדחתה .  ח"  ש60,000בסך  '  כתחליף  לדרישה  של  הפקדת  ערבות  שני  צדי  ג

  ...משפט קמא-ומכאן עתירת המבקשת להרשות לה לערער על החלטת בית
 528תקנה  .    המבחן  לביטול  התביעה  הינו  קיומה  של  סיבה  מספקתיושם  לב  כי

אם .  מתייחסת  לשני  מצבים,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  אשר  עניינה  הארכת  מועדים

-הארכתו  מסורה  לשיקול,  המשפט  או  הרשם-ידי  בית-המדובר  במועד  שנקבע  על

 הארכתו  תהא  בכפוף,  אם  המועד  נקבע  בחיקוק,  ואולם.  המשפט-דעתו  של  בית

סיבה "הנחתי  הינה  שלא  בכדי  בחר  המחוקק  במונח  .  לקיומו  של  טעם  מיוחד

המבחן  של  סיבה  מספקת  מצוי  בין .  עולה  מלשון  החוק  כי  המבחנים  שונים".  מספקת

מצד  אחד  אין  צורך  להצביע  על .  דעת  לבין  המבחן  של  טעם  מיוחד-המבחן  של  שיקול

מכוון  לבדיקת  קיומה המשפט  -דעתו  של  בית-שיקול,  ומן  הצד  האחר,  טעם  מיוחד

הדרישה  האחרונה  הינה  אובייקטיבית  יותר  וקפדנית  יותר .  של  סיבה  מספקת

. אך  אינה  כה  נוקשה  כמו  מבחן  קיומו  של  טעם  מיוחד,  דעת-מהמבחן  של  שיקול

, בעוד  שטעם  מיוחד  דורש  הסבר  שמלמד  על  חוסר  שליטה  של  המאחר  כגון  מחלה

עליו  להסביר  את  איחורו  ועל ,  עם  זאת.  טעם  מיוחד  עשוי  להיות  סלחני  יותר  כלפיו

המשפט  לתת  יותר  משקל  לאיכות  הסברו  לפשר  האיחור  בשונה  ממצב  בו  רשאי -בית

 ...דעתו באופן רחב יותר-הוא להפעיל את שיקול
המבקשת  אינה  מודיעה  גם  היום ,  זאת  ועוד.  בראיה  זו  התצהיר  אינו  מפורט  דיו

לו  היה  מדובר .  ת  חלופיתשביכולתה  לשלם  את  הערבות  אלא  מציעה  היא  ערבו

 . היה אולי מקום לשקול הצעה חלופית, או תקופה קצרה, באיחור של מספר ימים
נכונותה  של  המבקשת  לעמוד  בתנאי  שנקבע -אי,  אך  שילובו  של  האיחור  המתמשך

עומדות  למבקשת  לרועץ  שתי ,  במסגרת  זו.  סותם  את  הגולל  על  הבקשה,  אף  היום

חלוף  הזמן  ממועד .  1993יעה  הוגשה  בשנת  שהתב,  הראשונה.  עובדות  נוספות

עלול  לפגוע ,  הגשת  התביעה  ומהמועד  בו  היה  על  המבקשת  להפקיד  את  הערובה

אפילו ,  ביכולתם  של  המשיבים  להתגונן  בפני  התביעה  וכן  בעיקרון  סופיות  הדיון

העובדה  השניה  היא .  שניתן  בנסיבות  מתאימות  להורות  על  ביטול  דחיית  התובענה

נקבע  לא  פעם  כי  זכותה  של  חברה  להיכנס  לשערי  המשפט .    חברהשהמבקשת  הינה

 ...אינה שוות ערך לזכותו של יחיד
 ".אינני רואה הצדקה להעניק רשות ערעור במקרה זה, על רקע כל האמור. 4

לדחות  תובענה  בשל  איחור המשפט  -  נתקבל  ערעור  על  החלטת  בית3857/962א  "ע  -ב

                                                           
 .706) 2(ד נב"פ, מ"תעשיות רוגוזין בע' יוסף שגיא נ 3857/96א "ע  2
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 'כבנפסק  מפי  .  לפני  מועד  הדיון  בדחיית  התובענהכאשר  הערובה  הופקדה  ,  בהפקדת  ערובה

 :  כי לוין'השופט ש

המשפט  המחוזי  בבאר -תבע  בבית,  מתגורר  בניגריה,  שלפי  הטענה,  המערער.  1"

ח  כעמלת  תיווך  המגיעה "  ש300,000.-סכום  של  ,  חברה  ישראלית,  שבע  מן  המשיבה

  לתקנות 519ה  המשיבה  עתרה  לחיובו  של  המבקש  במתן  ערובה  לפי  תקנ.  לו  ממנה

: אך  הערעור  על  החלטתו  נתקבל,  ידי  הרשם-הבקשה  נדחתה  על.  סדר  הדין  האזרחי

המשפט -  שעל  המערער  להפקיד  בקופת  ביתהשופט  בנאי'  כב  החליט  3.3.96ביום  

  .ח במזומן או בערבות בנקאית" ש15,000.-סכום של , תוך שלושים ימים
השופט '  כב  משפט  בתיק  לפני  נתקיים  קדם,  כפי  שנקבע  מראש,  14.4.96ביום  .  2

בו  של  השופט יל-בתחילת  הדיון  קמה  פרקליטת  המשיבה  והפנתה  תשומת.  פלפל

לכן  היא  בקשה  להגיש  בו  במעמד .  המלומד  כי  המערער  לא  הפקיד  את  הערובה

לפתוח  תיק "השופט  המלומד  נעתר  לבקשה  והורה  .  בקשה  לדחיית  התובענה

 ". המרצה
" לא  ידון  בבקשה"המשפט  -  המערער  שביתלמשמע  הדברים  האלה  ביקש  פרקליט

בל  את  הבקשה  לדחיית  התובענה  אך  זה יהוא  ק,  ראשית:  על  יסוד  שני  טעמים  אלה

וקבלה  על  כך (המשפט  -סכום  הערובה  הופקד  בו  ביום  בקופת  בית,  שנית;  עתה

טען  פרקליט  המערער ,  לעניין  האיחור  בהפקדת  הערובה).  הומצאה  בו  במעמד

; '...היתה  פגרת  פסח  באמצע'והקשר  עמו  אינו  טוב  וכי  ,  השהמערער  מתגורר  בניגרי

. אך  השופט  המלומד  לא  שעה  לדברים  אלה  ונפנה  לדון  בבקשה  לדחיית  התובענה

לעניין  זה  טענה  פרקליטת  המשיב  שהמערער  לא  הגיש  בקשה  להארכת  המועד 

. המשפט-וכי  יש  בהפקדה  משום  זלזול  בבית,  המלווה  בתצהיר,  להפקדת  הערובה

המערער  השיב  על  דברים  אלה  באמרו  שמצבו  הכלכלי  של  מרשהו  אינו פרקליט  

עוד  טען .  והשגת  הערובה  היתה  כרוכה  בקשיים  רבים,  אין  לו  נכסים  נזילים,  איתן

מקום  שהמדובר  בפגם  הניתן ,  הסף-פרקליט  המערער  שאין  מוחקים  כתב  תביעה  על

המערער  להגשת לחלופין  עתר  פרקליט  .  ועל  כל  פנים  הערובה  כבר  הופקדה,  לתיקון

-  נתן  השופט  המלומד  פסק25.4.96ביום  .  בקשה  להארכת  המועד  המלווה  בתצהיר

לא  ניתנה 'קובעת  כי  אם  )  ב(519תקנה  ?  ומה  היו  נימוקיו.  דין  הדוחה  את  התובענה
כן  הורשה  התובע -אם-אלא,  תידחה  התובענה,  ערובה  תוך  המועד  שנקבע

אם  כי ,  ייתכן':  מערער  וסבר  כיהשופט  נתן  את  דעתו  לטענות  פרקליט  ה;  'להפסיקה

המשפט  להארכת -שהטענות  הללו  היה  בכוחן  להביא  את  בית,  אני  מסופק  בכך

, אלא  שהמשיב  לא  טרח  להגיש  בקשה  להארכת  המועד...  המועד  להגשת  הערובה

המשפט  המחוזי -בית.  'וגם  לא  הוגש  מטעמו  כל  תצהיר  שיסביר  את  סיבת  האיחור
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כדי '  שבטענותיו  של  פרקליט  המערער  אין  וכתב,    לתקנות528הזכיר  את  תקנה  

ולפיכך  לא  יכלו  לעמוד ,  שכן  דברים  אלה  לא  נאמרו  בתצהיר,  'לשמש  טעם  מיוחד

לבסוף  ציין  השופט  המלומד  שפרקליט  המערער  לא  ביקש .  במבחן  החקירה  שכנגד

אין  מנוס  מאשר  להעתר 'ולכן  ,  )ב(519כאמור  בתקנה  ,  להפסיק  את  התובענה

ולדחות  את  התובענה  כפי  שמורה  תקנה ,    ככתבה  וכלשונה,)המשיבה(לבקשה  של  

 . 'ל"הנ) ב(519
רשאי  התובע ,  נדחתה  תובענה  לפי  תקנה  זו'קובעת  כי  אם  )  ב(519סיפת  תקנה  .  3

המשפט  או  הרשם  שסיבה  מספקת  מנעה  את -ואם  נוכח  בית,  לבקש  ביטול  הדחיה

, ים  שייראו  לויבטל  את  הדחיה  בתנא,  התובע  מליתן  את  הערובה  תוך  המועד  שנקבע

 . 'לרבות לעניין ערובה והוצאות
והגיש  בקשה  לביטול  החלטת  הדחיה  של )  ב(519נאחז  המערער  בסיפת  תקנה  

נכתב  בו  שלאחר .  לבקשה  האמורה  צורף  תצהירו  של  פרקליט  המערער.  התובענה

אולם  הדבר  עלה  בידו  רק ,  הוא  ניסה  להתקשר  אל  מרשהו,  השופט  בנאיהחלטת  

אולם  הוא  ידאג  לכך ,  ערער  הודיעו  כי  אין  לו  כספים  לשלםהמ.  לאחר  כמה  ימים

 –  'לאחר  מאמצים  רבים'.  ישלם  את  סכום  הערובה,  אחד  אהרן  בר,  שידידו  בישראל

  בשעות  הצהריים 11.4.96  הגיעה  למשרדו  של  המצהיר  ביום  חמישי  –כך  נאמר  

קדם  המשפט  היה  קבוע  ליום  ראשון .  ידי  מר  בר  בסכום  הדרוש-המחאה  משוכה  על

-וזה  הפקיד  אותה  בקופת  בית,  דין  אחר  במשרדו-היא  נמסרה  לעורך,  14.4.96

הדברים  האמורים  לא  שכנעו  את  השופט .  המשפט  עוד  לפני  שהתחיל  קדם  המשפט

הוא  אמר  לפרקליט  המערער  שאין  הוא  יושב .  המלומד  שעליו  לבטל  את  החלטתו

בטענות  המערער ולגופו  של  עניין  קבע  שאין  ,  14.4.96דינו  מיום  -לערעור  על  פסק

הוא  הזכיר  בהחלטתו  את .  להצדקת  האיחור"  סיבה  מספקת"ולא  "  לא  טעם  מספיק"

בה  דובר  על  הארכת   (2353  )4(ד  יז"פ,  "סער"'  חב'  גולדשטיין  נ  337/63המרצה  

כי  מי  שהמגיש  תובענה  חייב  להסביר  לשולחו  בעוד ,  לאות)  המועד  להגשת  ערעור

הדין  חייב  לדאוג  למגע -ועורך'ועד  קצוב  מועד  שתבוא  דרישה  להפקדת  פקדון  תוך  מ

ש "  ב-הוא  גם  איזכר  את  ההחלטה  ב.  'עם  שולחו  כדי  שישיג  אותו  בשעת  הצורך

  הנשיא   מפי692)  2(ד  מא"פ,  הישראלית  לביטוח'  החב'  הופר  נ'  דניאל  ש  261/87

 : כי) 695' בעמ(בה נאמר ) לעניין הפקדת ערבון בערעור (שמגר
המשפט  אם  לא  יכובדו  המועדים -עולתם  של  בתילא  ניתן  יהיה  לקיים  פ  ...'

המגמה  להנהיג .  הקצובים  הנקבעים  לפי  החוק  או  לפי  התקנות  או  מכוחם

המחפש ,  כי  בעל  הדין,  גמישות  יתר  אינה  משרתת  את  טובתם  של  בעלי  הדין

יהיו  אלה  הצדדים ,  פוגע  בחלק  אחר  מציבור  המתדיינים,  דרך  לדחיית  מועדים
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שעניינם  מושפע ,  יינים  אחרים  בתיקים  אחריםהאחרים  באותו  תיק  או  מתד

  '.בעקיפין מן ההפעלה של המערכת השיפוטית וקיום המועדים שבה
 . 18.11.96ביום , על יסוד הדברים האלה נדחתה הבקשה

מיום ,  בערעור  שלפנינו  משיג  המערער  על  שתי  ההחלטות  של  השופט  המלומד

  .18.11.96  ומיום14.4.96
ולפיכך ,    להתקבל14.4.96שדין  הערעור  על  ההחלטה  מיום  הגעתי  לכלל  מסקנה  .  4

לעניין  אחרון  זה   (18.11.96אין  לי  צורך  להתייחס  להליך  ההשגה  על  ההחלטה  מיום  

כמה  טעמים ).  יהיה  איזכור  רק  ככל  הנוגע  לתצהיר  שניתן  לתמיכה  בבקשת  הביטול

 : לדבר
  המועד  שנקבע מתן  ערובה  תוך-אי:  לאמור;  528כפופה  לתקנה  )  ב(519תקנה  )  א(

" המועד  שנקבע"שאז  ,  המשפט  או  הרשם  מלהאריך  את  המועד-אינו  מונע  בעד  בית

 ; יהיה המועד שנקבע לפי ההחלטה להארכת המועד
ידי -בניגוד  לקביעת  השופט  המלומד  אין  מדובר  כאן  אלא  במועד  שנקבע  על)  ב(

 . פתה ולא סי528שלעניינו חלה הרישא של תקנה , )בהחלטת ביניים(המשפט -בית
טעם "  קיומו  של  –לפיכך  לא  היה  מקום  לשימוש  במבחן  המחמיר  הנזכר  בסיפא  

 . להארכה" מיוחד
הוא .  מידה  שווה  כלפי  המשיבה  וכלפי  המערער-השופט  המלומד  לא  נהג  באמת)  ג(

מבלי  שניתנה  למערער ,  התיר  למשיבה  להגיש  בו  במעמד  בקשה  לדחיית  התובענה

  שבקשת  המערער  לאפשר  לו  להגיש  בקשה בה  בשעה,  הזדמנות  מלאה  להגיב  עליה

 . לא נענתה, המלווה בתצהיר, להארכת מועד להפקדת הערובה
-שבגדרו  אין  בית,  המשפט  נתקיים  בגדר  קדם  משפט-ההליך  שהתנהל  לפני  בית)  ד(

, ואף  צריך,  המשפט  מנהל  את  הדיון  בהתאם  לשיטה  האדברסרית  והשופט  יכול

במגמה  לייעל  את ',  יון  כפי  שהדבר  נראה  לולנקוט  יזמה  ולהכין  את  התיק  העיקרי  לד

המשפט -בקדם  המשפט  רשאי  בית).  140תקנה    ('...לקצרו  ולהחישו,  לפשטו,  הדיון

ולהיזקק  לבקשות  שבעלי  הדין  העלו  לפניו ,  לתת  החלטות  ביניים  אף  ביזמתו  הוא

. ובלבד  שניתנה  לבעל  הדין  שכנגד  אפשרות  סבירה  להגיב,  אף  ללא  בקשות  בכתב

י  היה  השופט  המלומד  להיזקק  לבקשה  להארכת  המועד  אף  ללא  בקשה לפיכך  רשא

 . אם אך הצדיקו נסיבות המקרה את הדבר, ואפילו ללא תצהיר, פורמלית
 ". הסף-על"אנו סבורים שנסיבות המקרה לא הצדיקו דחיית התובענה 

עשויה  להיות  פועל  יוצא ,  ההתייחסות  של  סדרי  הדין  למי  שסוטה  מהוראותיהם.  5

בכך  אין  סדרי .  המשפט  להפעילו  במקרים  רבים-  של  אינטרסים  שעל  ביתמאיזון

אכן  בצד  הוראות  טכניות  שונות  כולל  הדין  הוראות .  הדין  שונים  מהדין  המהותי
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אפשר  להכריע  בשאלה  פלונית  העומדת  על  הפרק -ואי,  דיוניות  המגשימות  מדיניות

רשאי )  א(91נה  לפי  תק,  אכן.  כל  עוד  לא  נתלבן  הרעיון  העומד  מאחורי  ההוראה

אך ,  המשפט  להורות  על  מחיקת  כתב  טענות  שלא  קויימו  לגבי  הוראות  התקנות-בית

להארכת  מועד  להגשת "  טעם  מיוחד"נדרש  ,  למשל,  כך.  דעתו-העניין  מסור  לשיקול

, את  מי  שמפר  את  כלליהם"  להעניש"ערעור  לאו  דווקא  משום  שסדרי  הדין  מכוונים  

" חסינות"ודת  איזון  ראויה  בין  אינטרס  המשמש  נק"  טעם  המיוחד"אלא  משום  שה

מפני  המשכת  ההליכים  לאחר  עבור  המועד  החוקי  להגשת  הערעור  העומד  לזכות 

היכול ,  לבין  האינטרס  של  מבקש  ההארכה,  המשיב  כאשר  מועד  הערעור  כבר  חלף

 . שעניינו יתברר, הדין-להראות שיש בידו עילת השגה טובה על פסק
המעוניין ,  שנקבעו  בתקנות  היא  תקנת  הציבוראינטרס  אחר  בשמירת  המועדים  

, לפיכך  ומכח  אינטרס  זה.  המשפט-בבירור  מהיר  ויעיל  של  ההליכים  התלויים  בבית

ולו  גם ,  המשפט  נוטים  להיעתר  לבקשות  לדחיית  הדיון  המוגשות  להם-אין  בתי

  כיוון  שדחיית  מועדים  עשויה  לשבש  את  ההליכים  התלויים  ועומדים –בהסכמה  

כמו ,  המשפט-ולהאריך  שלא  לצורך  את  משך  שמיעת  התיקים  בביתהמשפט  -בבית

 . ל" הנ261/87ש " ב- בהנשיא שמגרשכתב 
. והנה  במקרה  שלפנינו  לא  נפגע  אינטרס  הציבור  כלל  עקב  האיחור  בהפקדת  הערובה

כל  מטרתה  של  הערובה  להוצאות  היא  להבטיח  את  הוצאותיו  של  המשיב  במקרה 

ה  מובטח  לעניין  הוצאותיו  גם  אם  הופקדה המשיב  יהי,  אכן.  שהתביעה  תידחה

שכן ,  האיחור  לא  הביא  לשום  דחיה  בבירור  ההליכים.  הערובה  באיחור  של  כמה  ימים

 . המשפט היה אמור לקיים את קדם המשפט במועד שנקבע מראש-בית
על ,  פה  לא  הצביעו  בהכרח-המשפט  בעל-הנימוקים  שמסר  פרקליט  המערער  לבית

, כשמעיינים  בתצהיר  שניתן  לתמיכה  בבקשת  הביטול,  בדיעבד.  המשפט-זלזול  בבית

אפשר  להיווכח  שהנימוקים  היו  סבירים  ולא  היו  שונים  באופן  משמעותי  מהנימוקים 

בנסיבות  אלו  משקל  האינטרס  שיש .  פה-ידי  פרקליט  המערער  בעל-שניתנו  על

לעומת  זאת  קיים  משקל  מכריע .  אם  הוא  קיים  בכלל,  לייחס  לאיחור  הוא  נמוך  ביותר

שהמשיבה  לא  הצליחה  להעמיד  כנגדו ,  לאינטרס  של  המערער  לקיים  דיון  בתובענה

מלבד  האינטרס  להכשיל  את  תובענתו  של ,  כל  אינטרס  בעל  משמעות  לסתור

מבטלים  את ,  ללא  כל  טעם  של  ממש  לפיכך  אנו  מקבלים  את  הערעור,  המערער

ורים ומ")  החלטה"המוכתר    (14.4.96המשפט  המחוזי  מיום  -דינו  של  בית-פסק

  ".לקבוע את התיק העיקרי להמשך קדם משפט
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הארכת מועד : 'שער ה
-בעניינים הקשורים לפסק

דין שנתן תוקף להסכמת 
הצדדים או מועד שהוארך 

 בהסכמת הצדדים
  ...דין שנתן תוקף להסכמת הצדדים-הארכת מועד בעניינים הקשורים לפסק: 'השער  שהוארך בהסכמת הצדדים דין שנתן תוקף להסכמת הצדדים או מועד -הארכת מועד בעניינים הקשורים לפסק: 'שער ה    
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דין -הארכת מועד בעניינים הקשורים לפסק: 'שער ה  ...שנתן תוקף להסכמת הצדדים
  נעתרה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  חרף  העובדה  שדובר 3079/041א  "בש  -ב

  את  הנסיבות  בהן  אכן  תיעתר המשפט  מנתח-בית.  דין  שנתן  תוקף  להסכם  פשרה-בפסק

 : בקשה כזו וקובע כי

, משפט  מחוזי-דין  של  בית-זוהי  בקשה  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  על  פסק.  1"

, הדין  שהיה  מבוסס-פסק,  דא  עקא.  אשר  נתן  תוקף  להסכם  פשרה  בין  הצדדים

ומכאן  הצורך ,  לא  שיקף  באופן  מלא  את  ההסכמה,  על  הסכמת  הצדדים,  כביכול

 : כפי שאפרט להלן, בהליך זה
, לפיכך,  והמשיבים  מתגוררים  בתחומה  ומחוייבים,  המבקשת  היא  אגודה  שיתופית

משלא  עמדו  המשיבים  וחובם  הצטבר  לסכומים .  לשלם  לה  תשלומים  שונים

דין  של -שם  ניתן  פסק,  משפט  השלום-משמעותיים  פנתה  המבקשת  בתביעה  לבית

במסגרת .  המשפט  המחוזי-המשיבים  הגישו  ערעור  לבית.  פינוי  נגד  המשיבים

המשפט  התבקש  ליתן  לו  תוקף -אשר  בית,  הערעור  נכרת  בין  הצדדים  הסכם  פשרה

 2  -  ו1שכלל  את  סעיפים  ,  הראשון:  הסכם  הפשרה  כלל  שני  חלקים.  דין-של  פסק

יידחה ,  קבע  כי  אם  לא  ישלמו  המשיבים  את  חובם  תוך  תקופה  שנקבעה,  להסכם

בחלקו  השני  של .    יעמוד  על  כנומשפט  השלום-הדין  של  בית-הערעור  ופסק

בכפוף  לביצוע ,  הוסדר  תשלום  יתרת  חובם  של  המשיבים,  3-6סעיפים  ,  ההסכם

המשפט  ליתן  תוקף -מבית,  איפוא,  הצדדים  ביקשו.  פי  החלק  הראשון-התשלום  על

-כאשר  בכוונתם  היה  לשוב  אל  בית,  של  החלטה  לחלק  הראשון  של  ההסכם  בלבד

. דין  לחלק  השני-ולבקש  מתן  תוקף  של  פסק,  המשפט  לאחר  ביצוע  החלק  הראשון

, המשפט-המשפט  צורפו  שני  נוסחים  לחתימת  בית-להסכם  הפשרה  שהוגש  לבית

הכולל  הצהרה ,  והשני  נוסח  אישור  החלק  השני,  האחד  נוסח  אישור  החלק  הראשון

, ככל  הנראה  עקב  טעות,  המשפט-בית.  לפיה  שולם  הסכום  הנזכר  בחלק  הראשון

ובכך  אישר  כי  המשיבים ,    את  החלק  השני  של  ההסכםחתם  על  הנוסח  המאשר

כאשר  בפועל  לא  שולם  חוב  זה  והצדדים  לא ,  שילמו  את  החוב  הנזכר  בחלק  הראשון

 . המשפט יקבע כך-ביקשו כי בית
ואשר  ניתן  להניח  כי ,  המשפט  שהיא  טכנית  בעיקרה-בטעות  של  בית,  איפוא,  מדובר

איש  מן ,  הדין-לאחר  שניתן  פסקאלא  ש.  היה  אפשר  להביא  לתיקונה  בקלות  יחסית

, הדין  בתוקפו  מיום  שניתן-וכך  עמד  לו  פסק,  המעורבים  לא  שם  לב  לטעות  זו

או  אז  הגישה .  כוח  המבקשת  הבחין  בטעות-עד  שבא,  במשך  כשנתיים,  21.5.02

                                                           
-תק,  '  נגב  ואחעומרי'  מ  נ"באר  טוביה  מושב  עובדים  להתיישבות  חקלאית  שיתופית  בע  3079/04א  "בש  1

 .385) 3(2004על 
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המשפט -אולם  בית,  המשפט  המחוזי  בקשה  לתיקון  טעות  סופר-המבקשת  לבית

 .ומכאן הבקשה שבפני, רכאת הערעורהחליט כי ההליך הנכון הוא פניה לע
להשלמת  הפן  העובדתי  ראוי  לציין  כי  מן  החומר  שבפני  עולה  כי  המשיבים  אף  הם 

וראיה  לכך  ניתן ,  הדין-לטעות  שנפלה  בפסק,  במהלך  אותה  תקופה,  לא  היו  מודעים

פי  חלקו -למצוא  בכך  שהם  הגישו  למבקשת  בקשות  לאורכות  לביצוע  התשלום  על

כי ,  שהגישו"  תגובה  לתגובה"ב,  אמנם  המשיבים  טוענים.  ןהדי-הראשון  של  פסק

אולם  נראה  כי  די  בעובדה .  הדין-בקשות  הארכה  היו  בסמוך  למועד  מתן  פסק

כדי ,  ולאחריהן  לא  נעשה  דבר  שיש  בו  כדי  להעיד  על  שינוי,  שהוגשו  בקשות  כאלה

מסקנה  זו  מתחזקת  עוד  נוכח .  לתמוך  במסקנה  שהטעות  לא  היתה  ידועה  למשיבים

ואף ,  עובדה  שהמשיבים  אינם  טוענים  באופן  פוזיטיבי  כי  ידעו  על  דבר  הטעותה

להסיק  כי  מדובר  בטעות  משותפת ,  איפוא,  ניתן.  נמנעו  מלצרף  תצהיר  לתגובתם

 .אשר איש מבעלי הדין לא היה מודע לה עד שהתגלתה למבקשים כמפורט לעיל
עשה  כאשר  קיים   לתקנות  קובעת  כי  הארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק  תי528תקנה  .  2

התפתחה  במהלך  השנים  פסיקה  עניפה  בשאלה  מה  ייחשב ,  כידוע.  טעם  מיוחד  לכך

מצבים  בהם ,  וכך  נקבעו  מצבים  שייחשבו  כמצדיקים  הארכת  מועדים,  כטעם  מיוחד

 . ועוד כהנה וכהנה, יוארך המועד רק כשהם מצטברים למצבים אחרים
כמו  גם ,  חור  בהגשת  הליךמאחורי  פסיקה  זו  עומדת  תפיסת  עולם  הרואה  את  האי

ובכך  עלולים ,  כגורמים  הפוגעים  בניהולו  התקין  של  התיק,  במחדלים  דיוניים  אחרים

יש ,  בהחלטה  כיצד  יש  לנהוג  במחדלים  כאלה,  לפיכך.  ולא  רק  בצורה,  לפגוע  במהות

כי  אם  את ,    טיב  המחדל  שנעשה–להביא  בחשבון  לא  רק  את  העובדות  הצרות  

 :הכלל הוא כי. הדיון המהותיהשפעתו של אותו מחדל על 
לשקול  את  תוצאותיו  של  מחדל  דיוני  ללא  בדיקה ,  )איפוא(,  אתה  יכול-אי'

בסוגיה  זו  שלפנינו ;  של  האינטרסים  השונים  המעורבים  בנשוא  הדיון

 1'  של  המשיבה  מס,  של  המערערים:  האינטרסים  הבאים  בחשבון  הם  שלושה

ף  כפר  שיתופי "כפר  הרי'  נ'  גיא  רוזן  ואח  3780/98א  "בש  ('.ושל  הציבור

 )625) 3(ד נב"פ, מ"להתיישבות חקלאית בע
, או  הליך  אחר  שנקצב  לו  מועד,  התפיסה  המקובלת  גורסת  כי  הגשת  ערעור.  3

אשר  עם  תום  המועד  לנקיטת  ההליך  רשאי  להניח  כי  לא ,  פוגעת  בצד  שכנגד,  באיחור

מפני  הגשת "  תמעין  חסינו"ובכך  פיתח  ,  יינקטו  נגדו  הליכים  שלא  ננקטו  עד  כה

 2108/99א  "בש;  603)  2(95  על-תק,  ננס'  פלורו  נ  3763/95א  "ע.  (ערעור  באיחור

מעין "אותה  ).  487  )1(2000  על-תק,  אלינא  אוריאלי'  נ'  עזבון  המנוח  סמואל  ואח

הגורס  כי  גם  הצורך  להביא ,  היא  ביטוי  לפן  מסויים  של  עיקרון  סופיות  הדיון"  חסינות



...דין שנתן תוקף להסכמת הצדדים-הקשורים לפסקהארכת מועד בעניינים : 'שער ה    
 

 
457   הארכת מועדים

עיקרון  סופיות  הדיון  בהקשר  זה  בא .  יקרון  ראוי  להגנהלסיומם  של  ההליכים  הוא  ע

, שאינו  מעוניין  להיות  מעורב  בהליכים  ללא  סוף,  להגן  על  עניינו  של  האדם  הפרטי

אשר  רשאי  להניח  כי  המצב  המשפטי  הקיים  לאחר  תום  המועד  להגשת  הערעור  לא 

ל כאשר  המצב  המשפטי  הקיים  שונה  מן  המצב  המשפטי  אשר  בע,  אולם.  ישונה  עוד

כאשר  כל  תכליתו  של  ההליך  הנוסף  בו  מבקשים  לנקוט  הוא  להביא ;  דין  סבור  שקיים

מעין "ברור  כי  טענת  ה,  ליצירת  המצב  שבעל  הדין  טעה  לחשוב  כי  היה  קיים  עד  עתה

 . אינה מועילה" חסינות
כאמור  לעיל  במקרה  זה  מצביעות  העובדות  על  כך  שהטעות  שארעה  לא  היתה  ידועה 

-כי  בית,  איפוא,  המשיבים  הניחו.  ידי  המשיבים-לויה  עלעד  לגי,  לשני  הצדדים

כך  שחובם  למבקשת  עדיין  תלוי ,  המשפט  אישר  רק  את  חלקו  הראשון  של  ההסכם

, בנסיבות  אלו.  ורק  עם  פתיחת  הליכי  תיקון  הטעות  נודע  להם  על  דבר  קיומה,  ועומד

  תיקון כי  אם,  שינוי  לרעה  של  המצב,  מבחינתם,  הרי  תיקונה  של  הטעות  אינו  מהווה

פי  הידוע -על,  כך  שהמצב  בפועל  יתאם  את  המצב  שצריך  היה  להיות,  העיוות  שנגרם

וודאי  שלא ,  ממילא  לא  הסתמכו  עליה,  כיוון  שהמשיבים  לא  ידעו  על  התקלה.  להם

גם  הטענה .  כך  שאין  בסיס  לטענת  הסתמכות,  שינו  את  מצבם  לרעה  בהסתמך  עליה

,   אותו  עניין  אינה  עומדת  למשיביםלפיה  זכאים  הם  שלא  להיות  מוטרדים  עוד  בגין

כי  אם  בהתאמת  המצב  הפורמלי ,  כיוון  שכאמור  אין  מדובר  בניסיון  לשינוי  המצב

 . פי הידוע לכל-למצב שצריך היה להיות על
המשפט -הבקשה  לאישור  חלקו  הראשון  של  ההסכם  בלבד  הוגשה  לבית:  זאת  ועוד

, לאותו  הסדר,  ואאיפ,  המשיבים  הסכימו.  במסגרת  הסכם  הפשרה  בין  הצדדים

למרות  התקלה ,  וחובתם  החוזית  אשר  לא  בוטלה  מעולם  תקפה  ועומדת  עד  היום

בנסיבות  אלו  מנועים  המשיבים .  הדין-המשפט  בפסק-שחלה  בנוגע  לחלקו  של  בית

 . מלטעון כנגד מימוש ההסכם לו התחייבו
  או מעבר  לעניינם  של  היחידים:  הפן  הציבורי,  לעיקרון  סופיות  הדיון  פן  נוסף.  4

קיים  גם  אינטרס  של  הציבור  בכך  שמערכת ,  הפרטים  המעורבים  בהליך  משפטי

הרצון  שלא  למשוך  יתר  על  המידה  את .  המשפט  תפעל  באופן  יעיל  ככל  האפשר

המשפט  כמבטאים -ושל  בתי,  ההליכים  המשפטיים  הוא  גם  עניינו  של  הציבור  בכלל

ידי  כך -המושג  על,  בותבשל  הצורך  להבטיח  ודאות  ויצי,  את  רצון  הציבור  בעניין  זה

הצורך .  שמספר  הפעמים  בהן  ניתן  יהיה  לנסות  ולשנות  עניין  כלשהו  יהיה  מוגבל

כאשר  הימשכותו  של  הליך ,  בהצבת  גבולות  נובע  גם  מקיומם  של  משאבים  מוגבלים

 .מסויים יתר על המידה תפגע באפשרותו של הליך אחר להישמע
באיחור  של  שנתיים  תפגע פתיחתו  של  עניין  שהסתיים  זה  מכבר  ,  כלל-בדרך
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הסכסוך "  פתיחת"  כיוון  שעצם  האפשרות  של  –הפגיעה  היא  מהותית  .  באינטרס  זה

דין -מחדש  זמן  כה  רב  לאחר  סיומו  פוגעת  בוודאות  וביכולת  להסתמך  על  פסקי

העבודה  המינהלית ,  הדיון  בה,  עצם  העלאת  הבקשה:  כן-על-יתר.  באופן  כללי

ומובן  כי  במערכת  שאמצעיה ,  רבים  יותרב  צורכות  משאבים  "הכרוכה  בה  וכיוצ

מוגבלים  גורם  הדבר  להפחתת  המשאבים  השיפוטיים  והאדמיניסטרטיביים  העומדים 

 -  בלוין'  המשנה  לנשיא  ש'  כבאו  כלשונו  של  ,  לרשות  כלל  המתדיינים  האחרים

ובסופו  של ,  לדיונים  מיותרים,  לגרום  לשיבוש  ההליכים'  –ל  "  הנ3780/98א  "בש

כלל  יכתיב  אינטרס -בדרך,  כן-על.  'כלל-  הדיון  בערעורים  בדרךדבר  להארכת  משך

אולם  בנסיבות  המיוחדות .  זה  את  התוצאה  של  דחיית  בקשה  שהוגשה  באיחור  כה  רב

שאף  לו  פן  ציבורי  החורג  מעבר  לעניינם ,  קיים  אינטרס  נוסף,  הקיימות  במקרה  זה

, ל  בעלי  הדיןהדין  שניתן  ישקף  את  רצונם  ש-האינטרס  שפסק:  של  בעלי  הדין  עצמם

בניגוד  למצב .  המשפט  אשר  אישר  את  ההסכם-ושל  בית,  הצדדים  להסכם  הפשרה

כי  אם  ברצון  משותף  של ,  אין  מדובר  כאן  בהכרעה  בין  רצונות  שונים  וסותרים,  הרווח

  להוציא  לפועל  את  הסכם  הפשרה –המשפט  -  בעלי  הדין  ובית–כל  המעורבים  

אולם  התנגדותם ,    להארכת  המועדאמנם  כיום  מתנגדים  המשיבים  לבקשה.  (שנכרת

כי  אם ,  אין  הם  חוזרים  בהם  מהסכמתם  להסכם.  אינה  נובעת  משינוי  מהותי  בעמדתם

כך  שאין  מדובר ,  מנסים  לעשות  שימוש  ביתרון  הדיוני  שנוצר  לטובתם  עקב  התקלה

 ).בהתנגדות לגוף העניין
  של לבטל  הסכמי  פשרה  שקיבלו  תוקף,  במרבית  המקרים,  המשפט  אינו  ממהר-בית

, ידי  סופיותם  של  הסכמי  הפשרה-המושגות  על,  שכן  היציבות  והודאות.  דין-פסק

א "ע(מהוות  ערך  מרכזי  וחיוני  להגשמת  ציפיותיהם  של  הצדדים  לאותם  הסכמים  

-  לפסק11סעיף  ,  577)  1(ד  נא"פ,  'אטראש  אליאס  ואח'  הדס  בן  לולו  נ  2425/95

דיק  ביטול  הסכמים  שכאלה מנת  להצ-כן  נדרשים  טעמים  כבדי  משקל  על-על).  הדין

 ).12בסיפא לפסקה , שם(
התומכים ,  כן  דומה  כי  במקרה  זה  דווקא  אותם  טעמים  שצויינו-פי-על-אף.  5

ידי -הם  התומכים  בפתיחת  השער  על,  כלל-בהימנעות  מביטול  הסכמי  הפשרה  בדרך

הדין  כפי -שכן  פסק.  מתן  ארכה  שתאפשר  דיון  בשאלת  הביטול  לגופו  של  עניין

וממילא  אין  שימור  המצב  השונה  מזה ,  אינו  משקף  את  ציפיות  הצדדיםשהוא  היום  

 . שביקשו הצדדים עצמם ליצור תורמת ליציבות ולוודאות
שכן  הטעות  שנעשתה ,  הדרך  להוצאה  לפועל  של  רצון  הצדדים  היא  פשוטה  ביותר

המכשול .  'הכרעה  בשאלות  מורכבות  וכדו,  ולא  נדרשים  דיון  ממושך,  ברורה  על  פניה

 -כבר נאמר כי . מכוונת-בלתי, בפני הגשמת רצון זה הוא טעות טכניתהיחיד 



...דין שנתן תוקף להסכמת הצדדים-הארכת מועד בעניינים הקשורים לפסק: 'שער ה    
 

 
459   הארכת מועדים

התעלמות  מהם  היא  מסימני .  אך  אדון  מסוכן,  סדרי  הדין  הם  משרת  יעיל'

במקום  בו  נדרשת ,  אך  דבקות  יתר,  ההיכר  של  שיטה  רופפת  ופרומה

סדרי  הדין  נועדו  לצנן  אך .  עלולה  להיתפס  כקפריזית  ושרירותית,  התחשבות

' יוסף  אהרן  נ  6708/00א  "בש  ('.לווסת  ולנתב  אך  לא  לשתק,  אלא  להקפי

 ).702) 4(ד נד"פ, 'אהרן אמנון ואח
כך ,  הארכת  המועד  עתידה  לתקן  את  המצב,  בנסיבות  המיוחדות  של  מקרה  זה

והכשלתה  ללא  אפשרות  תיקון  אך  ורק  בשל ,  שיוגשם  רצונם  האמיתי  של  בעלי  הדין

 . רות לגולם לקום על יוצרומתן אפש, למעשה, הטעות הטכנית משמעה
. נוכח  כל  האמור  החלטתי  להיעתר  לבקשה  ולהאריך  את  המועד  להגשת  ההליך

ולא  ערעור ,  כי  נראה  שההליך  הנכון  הוא  הגשת  בקשת  רשות  ערעור,  עם  זאת,  אעיר

ימי  הפגרה  יבואו .  הבקשה  תוגש  תוך  עשרים  יום  מהמצאת  החלטה  זו.  בזכות

 ".במניין

 :  כי השופט יוסף שפירא'כב נפסק מפי 5912/042) ם-י(א "בש -ב

המשפט  השלום -דינו  של  בית-בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק"

  ...6.7.03מיום ) סולברג' השופט נ' כב(בירושלים 
 .נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. 8

המבקשים  לא  הגישו  תצהיר  בתמיכה  לבקשתם  ומטעם  זה  בלבד  יש  מקום  לדחות 

 .הבקשה
, כמעט  שנה  תמימה,  מעבר  לנחוץ  נציין  כי  האיחור  בהגשת  הבקשה  הוא  רב  ביותר.  9

  יום 45  הוא  1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי397פי  תקנה  -שעה  שעל

 .מיום מתן הפסק
שהרי  ננקטו  כנגדם  הליכי  הוצאה  לפועל  והם  נקטו ,  המבקשים  היו  ערים  לכך

מהדורה (  סדר  הדין  האזרחי,  זוסמן'  ר  י"ראו  ד.  (ב"פעולות  לביטול  עיקולים  וכיו

 ).833 )שביעית
 528תקנה  (המבקשים  לא  הראו  טעם  מיוחד  הנחוץ  לצורך  הענות  לבקשה  .  10

הדין  ניתן  למעשה  בהסכמה  ולפיכך  ערעור  אינו -פסק,  יתרה  מזו).  ל"לתקנות  הנ

בנק  צפון   64/85א  "  ע,1638/85ש  "ראו  ב.  (מועיל  גם  בהנחה  שהיה  מוגש  בזמן

 6402/96א  "בש;  57)  6(ד  מ"  פ,)בפירוק(מ  "עומר  גלבוע  בע'  מ  נ"קה  בעאמרי

אף  משבוחן  אני  את ).  209)  4(ד  נ"פ,  רחל  מירקשווילי'  הוועדה  המקומית  לתכנון  נ

' כבכפי  שמציין  ,  אין  מקום  להיעתר  לבקשה,  שאלת  איזון  האינטרסים  של  הצדדים

                                                           
 .6642) 2(2004מח -תק, עיריית ירושלים' נ' אבו לבן מוחמד ואח 5912/04) ם-י(א "בש  2
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ד "פ,  מ"  רוגוזין  בע,שיותתע'  יוסף  שגיא  נ  3857/96א  "  ע-  בלוין'  המשנה  לנשיא  ש

 : 706) 2(נב
להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לאו  דווקא "  טעם  מיוחד"נדרש  ,  למשל,  כך'

אלא  משום ,  את  מי  שמפר  את  כלליהם"  להעניש"משום  שסדרי  הדין  מכוונים  

מפני "  חסינות"טעם  המיוחד  משמש  נקודת  איזון  ראויה  בין  אינטרס  ה"שה

חוקי  להגשת  הערעור  העומד  לזכות המשכתה  הליכים  לאחר  עבור  המועד  ה

הי ,  לבין  האינטרס  של  מבקש  ההארכה,  המשיב  כאשר  מועד  הערעור  כבר  חלף

 '.שעניינו  יתברר,  הדין-כול  להראות  שיש  בידו  עילת  השגה  טובה  על  פסק

 ).712, שם(
 ".הבקשה נדחית בזאת, לפיכך

  :1309/993) ם-י (ע" בר-אשר למשמעות הנודעת להסכמת הצדדים להארכת מועדים נקבע ב

 1המשפט  לענייני  משפחה  בירושלים  מתנהלים  הליכים  בין  המבקשת  -בבית.  1"

ובין  היתר  נקבעו  הסדרים ,  לאחר  שנחתם  ביניהם  הסכם  גירושין,  לבין  המשיב

ופטור  מתשלום  מזונות ,  לתשלום  מזונות  בעת  שהאם  והילד  ישהו  מחוץ  לישראל

  ...נוספיםבשנתיים הראשונות שלאחר הגירושין והסדרים 
 בקשות הרשות לערער 

בפרטיכלים ,  בבקשות,  המשפט  קמא-כי  עיון  בתיקי  בית,  אקדים  ואומר.  9

המשפט  בניהולם  של -ובהחלטות  מעלה  כי  היתה  דרושה  סבלנות  מרובה  לבית

המשפט  קמא  עשתה  כל -חרף  העובדה  שהשופטת  הנכבדה  בבית,  זאת.  ההליכים

במקום  לנסות  את  דרך  הפישור ,    אולם.לאל  ידה  כדי  להביא  את  בעלי  הדין  להסדר

 . ידי הגשת בקשות רבות ומיותרות-הוחרף הסכסוך על, וההסכמה
הזדמנויות  חוזרות  ונשנות  להגיש ,  ובעיקר  למבקשים,  המשפט  נתן  לצדדים-בית.  10

המשפט  את  המועד  להגשת -  האריך  בית–  19.4.99וביום  ,  תצהירי  עדות  ראשית

 . אולם המבקשים לא הגישו את תצהיריהם, דין לגבי שני הצדדים-כתבי בי
כוח  בעלי  הדין -שמבחינת  סדרי  הדין  אין  די  בכך  שבאי,  המשפט  קמא-צדק  בית

ומבלי  לבקש  את ,  המשפט-מחוץ  לכותלי  בית,  יסכמו  ביניהם  על  הארכת  מועדים

, המשפט  עם  הסכמה  לבקשה  להארכת  מועדים-רצוי  לבוא  לבית,  אכן.  אישורו  מראש

כאילו  אין  דרושה  החלטתו  כשיש  הסכמה  בין  בעלי ,  המשפט-ביתעל  "  לדלג"אך  אין  

  ...הדין

                                                           
 .1782) 1(2000מח -תק, ניר טסלר' טסלר נ) פרנקל(זהבית  1309/99) ם-י(ע "בר  3
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המשפט  קמא  ובמה  שקדם -עיינתי  היטב  בכל  החלטות  בית;  ומן  הכלל  אל  הפרט.  11

 –המשפט  קמא  -ונראה  לי  כי  אין  כל  הצדקה  להתערב  בכל  החלטותיו  של  בית,  להן

ת  שתשלומן  נקבע הן  אלה  שהביאו  להטלת  הוצאות  אישיות  והן  אלה  שהטילו  הוצאו

 . כתנאי להארכת מועדים ולהמשך ההליך
המשפט  קמא  הם  סכומים  קטנים -ידי  בית-סכומי  ההוצאות  שנפסקו  על:  ועוד  זאת

אלא  שיקפו  נכונה  את  הצורך  לפסוק  הוצאות  כדי ,  "עונשיות"שלא  נקבעו  כהוצאות  

   אין  מקום  להתערבות–גם  מטעם  זה  .  להביא  לניהול  התיק  בדרך  יעילה  ונכונה

 . ערכאת הערעור
 . נשוא שתי הבקשות, המשפט קמא-לא ראיתי להתערב בהחלטות בית, לפיכך

 . שאינני רואה ליתן רשות לערער בשתי הבקשות ואני דוחה אותן, עולה מן המקובץ
כדי  להוסיף  עוד  מחלוקת ,  שקלתי  להימנע  מלהטיל  הוצאות  על  המבקשים.  12

צד  שנגרר  לערכאת ,  אולם.    בעלי  הדיןבהליכים  שבין,  למכביר,  למחלוקות  המצויות

המשפט  בערכאה -ידי  בית-הערעור  כדי  להתדיין  בשאלת  ההוצאות  שנפסקו  על

 .  זכאי להוצאותיו– לזכותו או לזכות קופת המדינה –הדיונית 
ואני  מחייב  את  המבקשים ,  אינני  רואה  לפסוק  הוצאות  בסכום  משמעותי,  עם  זאת

דינו  בבקשות  המאוחדות  בסכום  של -לשלם  למשיב  הוצאות  ושכר  טרחת  עורך

מ  כדין  ובתוספת  הפרשי  הצמדה  וריבית  כחוק  מהיום  ועד "ח  בתוספת  מע"  ש2,000

 . התשלום בפועל
כי  ההודעה ,  19.10.99המשפט  קמא  קבע  בהחלטתו  מיום  -בית:  והערה  עמי.  13

" החזרת.  "תוך  שעותק  ממנה  יושאר  בתיק,  כוח  המבקשים  תוחזר  לו-ששלח  בא

ואם ,  אינה  פרוצידורה  ידועה  או  מקובלת)  המשפט-וצאתה  מתיק  ביתאו  ה(בקשה  

בקשה  שאינה  לפי .    מה  טעם  בהחזרתה–המשפט  -עותק  ממנה  יישאר  בתיק  בית

-ובית,    דינה  להימחק  או  להידחות–או  שאין  לה  קיום  משל  עצמה  ,  סדרי  הדין

דרי  דין אך  אין  נוהל  או  דין  או  ס,  לקבוע  את  גורלה,  דעתו-לפי  שיקול,  המשפט  רשאי

 " .מן התיק" הוצאה"של 
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 ענייני משפחה: 'פרק א
 ענייני משפחה: 'פרק א 

 : קובע כי 1995-ה"התשנ, משפחההמשפט לענייני -חוק בית

  סדרי דין וראיות  .8"
, לפי  חוק  זה,  שאין  עליו  הוראה  אחרת,  בכל  עניין  של  דיני  ראיות  וסדרי  דין ) א(

אין ;  המשפט  בדרך  הנראית  לו  הטובה  ביותר  לעשיית  משפט  צדק-ינהג  בית
 . בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות

המשפט  לענייני  משפחה  רשאי  לשמוע  עדות  של  קטין  שלא  בנוכחות -יתב ) ב(
וכן  רשאי  הוא ,  המשפט  התיר  לו  להיות  בדיון-איש  או  בנוכחות  מי  שבית

להורות  על  הפסקת  שמיעת  עדותו  של  קטין  או  למנוע  את  חקירתו  אם  הוא 
 . סבור שעלול להיגרם נזק לקטין

  יהיה  בעל  דין  רשאי  להביא לא,  המשפט-מונה  מומחה  או  יועץ  מטעם  בית ) ג(
 . המשפט-אלא ברשות בית, עדות נוספת של מומחה מטעמו

משפט  שלום  בדונו  בתובענות  לפי  חוק -הוראות  סעיף  זה  יחולו  גם  על  בית ) ד(
 . 1991-א"התשנ, למניעת אלימות במשפחה

, 1965-ה"התשכ,  הוראות  סעיף  זה  לא  יחולו  על  תובענה  לפי  חוק  הירושה ) ה(
  ".נה סכסוך בתוך המשפחהשעילתה אי

  לתקנות  סדר  הדין 528ל  לבין  תקנה  "השאלה  הינה  מהם  יחסי  הגומלין  בון  ההוראה  הנ

 :  נקבע כי9853/991) א"ת (א" בש-ב. האזרחי

המשפט -הגישה  המבקשת  לבית))  א(3סעיף    (30.6.99בהמשך  להחלטתי  מיום  .  1"

  התצהיר  הונח  בפני  רק .4.7.99את  תצהירה  לאימות  בקשתה  להארכת  מועד  רק  ביום  

  ישנה 6.7.99כנראה  עקב  תקלה  במזכירות  שכן  בתגובת  המשיב  מיום  ,  13.7.99ביום  

רק  בעקבות .  30.6.99להחלטתי  מיום  )  ב(3התייחסות  לתצהיר  זה  כאמור  בסעיף  

 . תוקן המעוות,  על גבי תגובת המשיב להמצאת התצהיר7.7.99החלטה מיום 

                                                           
 .147) 2(99מש -תק, פלוני' פלונית נ 9853/99) א"ת(א "בש  1
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  הדנה  בהארכת  מועדים 1984-ד"התשמ,  ין  האזרחי  לתקנות  סדרי  הד528תקנה  .  א.  2

-רשאי  בית,  כי  אם  נקבע  המועד  או  הזמן  בחיקוק,  ")התקנות:  "להלן(קובעת  

 . המשפט להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו
-  לחוק  בית81נקבע  בסעיף  '  דין-תיקון  טעות  בפסק'המועד  להגשת  בקשה  ל.  ב

 ...'טעמים מיוחדים'וה בהמשפט וככזה כל בקשה להארכתו צריכה להיות מלו
,   לתקנות528כמשמעותם  בתקנה  ,  מבחינת  בדיקת  הטעמים  המיוחדים,  עם  זאת.  ג

פי -על,  תהיה  הגישה  ליברלית  בבקשות  מסוג  זה  יותר  מאשר  בבקשות  אחרות

 . ל"התקנה הנ
 :  נקבע כי,433) 4(לטד "פ, כהנקא' מ נ"סהר בע 611/85ש " ב-ב

ויש  למבקש  הסבר ,    הדין  המשיב  עיוות  דיןכל  אימת  שהתיקון  לא  יגרום  לבעל'

' טעם  מיוחד'המשפט  לראות  שקיים  -יכול  בית,  מתקבל  על  הדעת  למחדלו

  '.המצדיק העתרות לבקשה
הגישה  הליברלית  באה  לידי  ביטוי  אף  בהלכה  לפיה  ניתן  להתייחס  לבקשה  לתיקון 

 ...טעות ככוללת בחובה בקשה מכללא להארכת מועד
דין  בענייני -ובר  בבקשות  להארכת  מועד  לתיקון  פסקככל  שמד,  זאת  ועוד.  ד

 . מן הראוי שהגישה תהיה מקילה וליברלית עוד יותר, משפחה
-  מנחה  את  בית1995-ה"תשנה,  המשפט  לענייני  משפחה-לחוק  בית)  א(8סעיף  

לפי ,  שאין  עליהם  הוראה  אחרת,  המשפט  לנהוג  בכל  עניין  של  דיני  ראיות  וסדרי  דין

בדרך  הנראית  לו  הטובה  ביותר ,  )כך  פורש  בפסיקה,  פיו-והתקנות  על(חוק  זה  

-קובעת  כי  לצורך  עשיית  הצדק  רשאי  בית)  ג(ב258תקנה  .  לעשיית  משפט  צדק

המשפט  לסטות  מהוראות  שבפרקים  אחרים  שבתקנות  סדר  הדין  למעט  אלה  שבפרק 

 .  לתקנות1כב
יקוק   להארכת  מועד  שנקבע  בח"טעמים  מיוחדים"  הקובעת  את  הצורך  ב528תקנה  

-כך  שלצורך  עשיית  הצדק  רשאי  בית'  בפרק  אחר  שבתקנות  סדר  הדין'הינה  הוראה  

 "טעמים  מיוחדים"המשפט  לענייני  משפחה  לסטות  ממנה  ולא  לעמוד  על  קיומם  של  

המשפט  לפרש  את  הדרישה  לטעמים  שכאלה -דווקא  להארכה  בוודאי  רשאי  בית

 . בדרך ליברלית ומקילה יותר
משפחה  ללכת  בדרך  זו  מעמיד  הוא  לנגד  עיניו  את המשפט  לענייני  -בבוא  בית

או  מיוחדות /ולא  אטעה  אם  אומר  שבנסיבות  מסויימות  ו,    עשיית  הצדק–המטרה  

יכולה ,  ככל  שהיא  עולה  וזועקת  מהבקשה  לתיקון,  המטרה  עצמה  של  עשיית  הצדק

 . היא כשלעצמה להוות את אותו טעם שמצדיק את הארכת המועד
טעם   '4.7.99בטעמים  המועלים  בתצהיר  המבקשת  מיום  אינני  יכול  לומר  שיש  .  3
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 . להארכת המועד' מיוחד
המשפט  מובנת  כפשוטה -כוח  המבקשת  לסבור  כי  החלטת  בית-טעותם  של  בא

 . להארכת המועד' טעם מיוחד'איננה יכולה להיות 
סבור  אני  שבנסיבותיו  המיוחדות  של  המקרה  שבפנינו  הצורך  בתיקון ,  יחד  עם  זאת

מהווה  טעם  מספיק  להיעתר  לבקשה  להארכת  מועד :  י  שיובהר  להלן  כפ–ההחלטה  

 ! ואבהיר את דברי.  ולשם עשיית הצדק–
 525ראה  תקנה  (דין  או  בהחלטה  -הסמכות  הנתונה  לשופט  לתקן  טעות  בפסק.  4

 . החלטתו/אכן לא נועדה לאפשר לו לתקן טעויות מהותיות בפסיקתו) לתקנות
  בצורה  מתוקנת  את  שבעליל  התכוון  וגמר הסמכות  שניתנה  לו  מאפשרת  לו  לבטא

 . ודווקא בנושאים שהוא היה ער להם בעת הדיון, בדעתו לומר מלכתחילה
הנובעת  מהיסח  הדעת  ולדברים ,  אפשרות  התיקון  מתייחסת  אם  כן  להשמטה  טכנית

לב  הושמטו  או -המשפט  רצה  לכלול  בהחלטתו  ושהיה  ער  לקיומם  ובתום-אשר  בית

ראה  הנשיא  גורן  בספרו .  (נכונה  את  אשר  התכוון  לומרנכתבו  בצורה  שלא  בטאה  

 ). 270 )מהדורה חמישית( סוגיית בסדר דין אזרחי
  אין  לי  כל  ספק  שהתכוונתי  וגמרתי  בדעתי  לומר 3.5.99מעיון  בהחלטתי  מיום  .  5

 : מלכתחילה את הדברים הבאים
ת שכר  הדירה  בו  חוייב  המשיב  צריך  להיות  משולם  רטרואקטיבית  מיום  הגש.  א

  ...התובענה כפי שמשולמים המזונות
 : שכר הדירה ישולם לידי המבקשת ולא לידי בעל הבית. ב
  את  שכר 1998המשפט  היה  ער  לעובדה  כי  המשיב  אינו  משלם  מאז  אוקטובר  -  בית-

הדירה  עובדה  שבאה  לידי  ביטוי  בכתובים  בהחלטה  למזונות  טרום  זמניים  מיום 

 ).  להחלטה2סעיף  (14.12.98
 . שת קבלה התראות לפינוי מבעל הבית המבק-
  לא  התכוונתי  כלל  להותיר  את  ברירת  התשלום  למשיב  כלפי  בעל  הבית  מבלי  ליתן -

לא  על  עלה  דעתי  לרגע  להפוך  את .  פ"למבקשת  אפשרות  לפעול  לאכיפתו  בהוצל

בעל  הבית  לצד  בהליכים  המשפטיים  בין  המבקשת  למשיב  ולדרוש  ממנו  לפעול  כנגד 

לשם  כך  לא  צריך  בעל  הבית  את  החלטתי  שהרי  המשיב .  ובהמשיב  לתשלום  הח

 . חתום על חוזה השכירות כלפיו
עם  כל  הכבוד  למשיב  דומני  שבנסיבות  המקרה  מן  הראוי  היה  שטענותיו  אלה  לא  היו 

. המשיב  לא  שילם  ולו  אגורה  שחוקה  אחת  למזונות  המבקשים.  מועלות  מלכתחילה

  הרבות  שהתקיימו  בפני  כשהטעם אני  אומר  זאת  מתוך  הודאותיו  שלו  בישיבות

המשיב  חזר  וטען  כי  מוטב .  שבפיו  הוא  חוסר  יכולת  מוחלט  לשלם  סכום  כלשהו
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, ואולם.  מנת  שיתאושש  מהמשבר  הכלכלי  אליו  נקלע-שיניחו  לו  לנפשו  על

 . נמצא המקור לתשלום המזונות, כשנאסר המשיב או היתה סכנה למאסרו
לא  נפלה  בהם  טעות .    נהירים  וברורים3.5.99להחלטתי  מיום  )  ו(11  -ו)  ה(11סעיף  .  ג

מדובר  בסעיף  סטנדרטי  המדבר  על  ניכוי .  כלשהי  ואין  בהם  כל  השמטה  מקרית

בעניין  זה  איני  רואה  כל  צורך .  תשלומים  על  חשבון  ופריסת  חוב  העבר  ותו  לא

 . בהתערבות
 סוף דבר . 6
ב  הנתבע  ישולם   באופן  ששכר  הדירה  בו  חויי3.5.99אני  מתקן  את  החלטתי  מיום  .  א

 . על ידו לידי המבקשת מיום הגשת התביעה
כוחם  ישכילו  סוף  סוף  ליישם  את -בנסיבות  העניין  ומתוך  תקוה  שהצדדים  ובאי.  ב

  במסגרת  הסכם 25.5.99המשפט  בישיבת  יום  -העקרונות  עליהם  הסכימו  בסיוע  בית

 ".אינני עושה צו להוצאות, כולל

 : נקבע כי 17/972) יפו-א"ת(מ "ע -ב

 האיחור בהגשת הערעור "
  ניתנה  למערערת  הרשות  לערער  אולם  הערעור  עצמו  הוגש  באיחור 23.1.97ביום  .  6

הבקשה  נשלחה  לתגובת  הצד  השני  ואף  ניתנה .  ועימו  בקשה  להארכת  מועד  ההגשה

אך  נראה  כי  ההחלטה  בעניין ,  החלטה  המתירה  את  הגשת  הערעור  למרות  האיחור

  כי  אפרט  את 27.11.97  קבעתי  בהחלטתי  מיום  אבדה  יחד  עם  התיק  המקורי  ולכן

 . הדין-הנימוקים למתן הרשות והארכת המועד בגוף פסק
-  מסמיכה  את  בית1994-ד"התשמ,    סיפא  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  .  7

  ...המשפט להאריך מועדים אשר ניקבעו בחיקוק
  לאחר  שכבר גם,  המשפט  להאריך  את  המועד  בדיעבד-ובאין  הוראה  אחרת  רשאי  בית

 ). 834 )מהדורה שישית( סדר הדין האזרחי, זוסמן' י. (עבר
  את  הרקע  לתקלה 17.2.97  –כוח  המערערת  בתצהירו  מיום  -במקרה  דנן  פירט  בא

הדין  שעבדה  עימו -עזיבתה  של  עורכת,  לדבריו.  שהביאה  להגשת  הערעור  באיחור

-ציין  בא,  וסףבנ.  את  המישרד  גרמה  לעומס  גדול  במישרד  שהוטל  כולו  על  כתפיו

 30כוח  המערערת  כי  טעה  טעות  שבחוק  כשחשב  שהמועד  להגשת  הערעור  הינו  תוך  

דין  שגרמה -טעות  שבחוק  של  עורך.    יום  כפי  שקובעות  התקנות15יום  ולא  תוך  

 . כלל צידוק לאיחור-לאיחור אינה משמשת בדרך
נותר אולם  .  הדין  אינו  מהווה  לכשעצמו  טעם  מיוחד-גם  עומס  עבודה  במשרד  עורך

                                                           
 .19853, 19851) 2(98מח -תק, מלאך עמוס' מלאך מיכל נ 17/97 )יפו-א"ת(מ "ע  2
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 ". חשיבות הסוגיה"כוח המערערת בבקשתו והוא -לי לדון בטעם נוסף אותו ציין בא
כוח  המערערת  ואני  סבור  כי  מדובר -בעניין  זה  נוטה  אני  לקבל  את  דעתו  של  בא

היא  עלולה ,  מה  עוד  שאם  לא  אאפשר  למערערת  לערער.  בשאלה  חדשנית  וחשובה

  עניין  דינו  של  הערעור להתקפח  קשות  בגביית  מזונותיה  למקרה  ולגופו  של

 . להתקבל כפי שאכן בדעתי להחליט
כשלעצמו  אינו  מהווה "  חשיבות  הבעיה"הכלל  הפסוק  הוא  שהנימוק  של  '

שאליו "  הטעם  המיוחד"טעם  מיוחד  אולם  נימוק  זה  עשוי  לשמש  יסוד  לטענת  

מכמורת  חברה  פיתוח  בתי   68/210ש  "ב  ('.מצטרף  הסבר  סביר  לצידוק  האיחור

 )283, 282) 1(כגד "פ, 'יהודה שפיגל ואח' מ נ"מלון בע
כוח -ידי  בא-המסקנה  אליה  הגעתי  כאמור  היא  שכל  אחד  מהטעמים  שהועלו  על

אולם  טעמים  אלו  מהווים  הסבר ,  המערערת  אולי  איננו  מספיק  לשמש  טעם  מיוחד

סביר  וכשההסבר  הסביר  מצטרף  לחשיבות  הסוגיה  הן  מבחינה  כללית  והן  מבחינה 

מתן  הרשות  תזכה -אי.  הרי  לפנינו  טעם  מיוחד  להארכת  המועד,  אישית  למערערת

את  המשיב  ביתרון  לא  הוגן  ולא  צודק  בו  יזכה  רק  בגלל  טעמים  טכניים  בעוד 

-שגרושתו  תתקפח  קיפוח  קשה  משום  שלולי  הערעור  היתה  נשארת  החלטת  בית

משפט  קמא  על  כנה  והיתה  נמנעת  ממנה  גביה  יעילה  של  מזונות  הנחוצים  לה 

  .למחייתה
פ "טענת  השיהוי  טוענת  המערערת  כי  כל  השנים  נגבה  חוב  המזונות  בהליכי  הוצל.  8

 ".לב מוחלט-הרי שמדובר במקרה של שיהוי וחוסר תום, ומשכך. כמזונות

להצדקת  דיון "  לעשות  צדק"המשפט  את  סמכותו  -הפעיל  בית  1790/043)  ס"כ(א  "בש  -ב

 : חרף איחור בקבעו כי

  שלא במועדהגשת הבקשה לביטול העיקול"
: להלן  (1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי)  ג(367פי  הוראת  תקנה  -על

 .  יום מיום המצאתו30רשאי המשיב לבקש את ביטולו של צו העיקול תוך ) התקנות
  ואולם  בקשת  הביטול 23.3.04כוח  המבקש  ביום  -בנדון  הומצא  צו  העיקול  לבא

המשיב .  ם  לאחר  המועד  הקצוב  בתקנותהיינו  כשבועיי,  4.5.04הוגשה  אך  ורק  ביום  

 . לא ציין בבקשתו כל טעם של ממש לאיחור בהגשתה
  לתקנות 528מנת  לדחות  את  בקשת  המשיב  שהרי  תקנה  -די  בכך  על,  לכאורה

המשפט  להאריכם  אך  ורק  מטעמים -קובעת  כי  מועדים  הקבועים  לחיקוק  רשאי  בית

 . מיוחדים שירשמו על ידו
                                                           

 .31, 29) 3(2004מש -תק, א מ' נ. נ.א 1790/04) ס"כ(א "בש  3
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 -המשפט -תנו קלה שהרי אמונים אנו על דברי ביתלא נעשה מלאכ, יחד עם זו
ואין  הם  המטרה ,  סדרי  הדין  הינם  האמצעי  להגיע  אל  המטרה  הצודקת  ...'

פעמים  רבות  שיקולים  של  עשיית  הצדק  דיוני  הם  המנחים  באופן ,  עצמה

א "ע('  .ששיקולים  של  שמירה  דווקנית  על  כללי  הפרוצידורה  נדחקים  הצידה

  )703) 2(ד מח"פ, מ"המגן חברה לביטוח בע' מ נ"בע) טריידניג(לורל  1673/93
-  קובע  כי  על  בית1995-ה"התשנ,  המשפט  לענייני  משפחה-לחוק  בית)  א(8סעיף  

וברי  כי  אין  זה ,  'בדרך  הנראית  לו  הטובה  ביותר  לעשיית  משפט  צדק'המשפט  לנהוג  

אך  ורק  בשל  האיחור  בהגשת  בקשתו  אף ,  ראוי  לדחות  טענות  המשיב  כלאחר  יד

  ".לא ניתן טעם מיוחד לדברש
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 קניין רוחני : 'פרק ב
 קניין רוחני : 'פרק ב 
 פטנטים  .1

 : קובע כי 1967-ז"התשכ, חוק הפטנטים ל164סעיף 

  )ח"התשנ, ה"התשנ: תיקון( הארכת מועדים. 164"
להאריך  כל  מועד  הקבוע  לפי  חוק  זה ,  אם  ראה  טעם  סביר  לכך,  הרשם  רשאי ) א(

חוץ  מהמועדים  הקבועים  בסעיפים ,  בלשכה  או  לפני  הרשםלעשייתו  של  דבר  
 :10אולם לעניין סעיף , )ג(170-ו) ג(73, יג64, ו64, 61, 57, 56, 30

כן -אם-אלא)  1)(א(קטן  -לא  יאריך  הרשם  את  המועד  הקבוע  בו  בסעיף ) 1(
שוכנע  שהבקשה  בישראל  לא  הוגשה  במועד  בשל  סיבות  שלמבקש 

 ; הן ושלא ניתן היה למנעןכוחו לא היתה שליטה עלי-ולבא
אלא  כל  עוד )  2)(א(קטן  -לא  יאריך  הרשם  את  המועד  הקבוע  בו  בסעיף ) 2(

 .. לב-לא קובלה הבקשה ואם שוכנע שנעשתה טעות בתום
 . הרשם רשאי להתנות את הארכת המועד בתנאים שימצא לנכון ) ב(
  .בקשה להארכת מועד ניתן להגיש בין בתוך המועד ובין לאחריו ) ג(
כשהיום ,  והוראות  כל  חוק  אחר)  ב(  -ו)  א(קטנים  -אף  הוראות  סעיפים-על ) ד(

חל  ביום  שאינו  יום  עבודה )  1)(א(10האחרון  של  התקופה  הקבועה  בסעיף  
הוראה  זו  אינה  גורעת ;  תסתיים  התקופה  ביום  העבודה  הראשון  שלאחר  מכן

  ").1)(א(10מסמכות ההארכה מעבר למועד שנקבע לפי סעיף 

מופנה  כנגד  החלטתו  של  סגן  רשם  הפטנטים   נדון  ערעור  ה1168/031)  יפו-א"ת  (ש"ע  -ב

בה  נדחתה  בקשת  המערערת  להארכת  מועד  להגשת  בקשה  להארכת  תקופת ,  20.7.03מיום  

 :  נפסק כי.ההגנה לפטנט שבבעלותה

                                                           
,   המדגמים  וסימני  המסחר,רשם  הפטנטים'    נRecordati Ireland Limited  1168/03)  יפו-א"ת(ש  "ע  1

 .5211) 1(2004מח -תק
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 דיון "
 הטעם לאיחור

הגשת -בתצהירים  התומכים  בבקשה  הובאו  נימוקים  מנימוקים  שונים  למחדל  של  אי

הבקשה  במועד  וכבר  ציינתי  שאין  לעובדת  פרסומן  המאוחר  של  התקנות  כל  השפעה 

על  האיחור  בהגשת  הבקשה  מאחר  שלאחר  פרסומן  חלפו  שנים  בטרם  החלה 

 .המערערת במימוש זכותה לבקש הארכת תוקפו של הפטנט
כוח  המערערת  התקשה  למצוא  הסבר  לאיחור  כה  ממושך  ואני  סבורה  כי -נראה  כי  בא

ן  השיטין  עולה  שמאן  דהוא  התרשל  ולא  היה  מודע  לקיומו  של  התיקון מבי

ולהשלכותיו  על  האינטרסים  של  המערערת  יחד  עם  זאת  אני  משוכנעת  שאין  מדובר 

ידיעת  החוק  או -ונשאלת  השאלה  האם  אי.  בזלזול  או  בחוסר  עניין  בשוק  הישראלי

נסיבות לאחר  שבחנתי  את  .  טעות  ותקלה  מהווים  טעם  מיוחד  להארכת  המועד

העניין  הגעתי  למסקנה  כי  למרות  הזמן  הרב  שחלף  יש  לקחת  בחשבון  את  הנזק 

הכלכלי  הכבד  העשוי  להיגרם  למערערת  ואת  האינטרס  הקנייני  העלול  להיפגע 

 .כתוצאה מתקלות אלה
ר  שלמה "בעריכת  ד,  מהדורה  שביעית  (סדרי  הדין  האזרחיר  יואל  זוסמן  בספרו  "ד

 ): 889' עמ(א  ריש528דן בהוראת תקנה ) לוין
אינן ,  ואפילו  רשלנותם,  דין  או  בעל  דין  שגרמה  איחור-טעות  של  עורך'

ובלבד  שבעל  דין  אינו  מסתפק  בבקשה  סתמית ,  מונעות  לחלוטין  הארכת  מועד

כגון  שחלה  טעות  ברישום  ביומן ,  אלא  מבאר  בתצהירו  כיצד  קרתה  התקלה

דעה  על הדין  לגבי  המועד  להפקדת  הערבון  או  כשההו-משרדו  של  עורך

מנוסה  בתיקו  של  לקוח  מבלי -ידי  פקידה  בלתי-הפקדת  הערבות  תויקה  על

 '.לדווח על כך לפרקליטו
בענייננו  נראה  כי  בשל  העובדה  שהמערערת  הינה  חברה  זרה  והטיפול  בענייניה 

מכיוון "  נפל  בין  הכסאות"בישראל  חולק  בין  גורמים  שונים  הטיפול  בנושא  הפטנט  

  לא  ראה  עצמו  אחראי  אישית  למכלול  העניינים שאף  אחד  מהגורמים  המטפלים

 .הקשורים בהגנה על הפטנט
ייתכן  שאין  די  בנימוק  זה  לצורך  הארכת  מועד  בהליך  שיפוטי  שבו  מטרת  התקנות 

אולם  בענייננו  מטרת .  לקבוע  סדר  בדיונים  ולמנוע  פריקת  עול  והתעלמות  ממועדים

, כמפורט  לעיל,  תהחקיקה  בנושא  הארכת  תוקפו  של  הפטנט  הינה  שונה  בתכלי

ידי -ומכאן  ששיקולי  הרשם  לעניין  הארכת  המועד  אמורים  להיות  מונחים  בעיקר  על

שהיא  המשך  הגנה  על  זכויותיו  של  בעל .  3'  המטרה  העומדת  בבסיס  תיקון  מס

לנוכח  הכרסום  בזכויות  אלה  הנובע  ממתן  היתר  לחברת  גנריות  לפעול ,  הפטנט



קניין רוחני: 'פרק ב    
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ומטעם  זה  אני .  קפו  של  הפטנט  המקוריבטרם  פג  תו,  לקידום  הפצת  המוצר  על  ידן

  רישא  צריכה  להיעשות 528סבורה  שההסתמכות  על  הכללים  שנקבעו  ביחס  לתקנה  

 . בשינויים המחוייבים בשל מטרותיו השונות של החיקוק
' הן  בבעל  הפטנט  והן  באינטרסים  של  כל  אותם  צדי  ג,  ומכאן  שיש  להתחשב

חברות  הגנריות  שיתכן  והן והכוונה  ל;  העשויים  להיפגע  בשל  הארכת  המועד

ונשאלת  השאלה  האם  ניתן .  שוקדות  ברגעים  אלה  על  ההכנות  לשיווקו  של  המוצר

לגשר  בין  שני  האינטרסים  המנוגדים  באופן  שגם  ציפייתם  הסבירה  של  אותם  יצרנים 

 .לא תיפגע,  שנה מהגשתו לרישום20בתום , לפקיעת הפטנט
י  להתנות  את  מתן  האורכה ל  רשם  הפטנטים  רשא"  הנ194פי  הוראת  סעיף  -על

והמערערת  מציעה  כי  רשם  הפטנטים  יתנה  את  מתן .  דעתו-פי  שיקול-בתנאים  על

הסתמך  כדין ,  אשר  יוכיח  כי  במועד  שקדם  לבקשת  הארכה'  צו  ההארכה  בכך  שצד  ג

לצורך  ביצוע  פעולות  ניסיוניות  במסגרת ,  לב  על  מחדלה  של  המערערת-ובתום

  לא –נצל  את  הפטנט  עם  תום  תקופת  הפטנט  מתוך  כוונה  ל,  טיפול  להשגת  רישוי

 .יחול לגביו צו ההארכה
סבורני  כי  הצעה  חלופית  זו  יש  בה  כדי  לאזן  בין  האינטרסים  הנוגדים  ואין  הצדקה  כי 

הגבלת  הארכה  באופן .  רק  מטעמים  של  סדר  דין  יימנע  מהמערערת  הסעד  המבוקש

יהיה  בה  כדי ,  התמים  שהסתמך  על  המחדל  ושינה  מצבו  לרע'  שימנע  פגיעה  בצד  ג

 .לאזן בין זכויות נוגדות אלה
כוח  המשיב  כי  רשם  הפטנטים  אינו  רשאי  להתנות  תנאים -כנגד  בקשה  זו  טוענת  בא

אין  אני  סבור  שקביעת  תנאי  לפיו  ההארכה  תחול  כלפי  כולי  עלמא .  'כלפי  צד  ג

כל  שעל  אותן .  'שהחלו  לפעול  כמפורט  לעיל  מהווה  התניה  כלפי  צד  ג'  למעט  צדי  ג

רות  גנריות  לעשות  הוא  לפנות  לרשם  הפטנטים  ולהוכיח  לו  כי  החלו  במימוש חב

 . זכותן ובכך יזכו לפטור מהגנת הפטנט של המערערת
המחוקק  גילה  דעתו  שהוא  מבקש  להעניק  לרשם  הפטנטים  סמכות  להאריך  מועדים 

דעת  רחב  והתיר  לו  להתנות  את  הארכה -לקידום  מטרות  החוק  בכך  שנתן  לו  שיקול

 ".כפי שימצא לנכון"בתנאים 
הקובעת  כי  הסמכות  להארכת  מועד  אינה  מוגבלת ,  )ג(164כך  גם  ההוראה  שבסעיף  

הדעת  שהוענק  לרשם -מעידה  על  היקף  שיקול,  לבקשות  שהוגשו  בתוך  המועד

ומטעם  זה  אני  סבורה  כי  אין  כל  הצדקה  שהרשם  יגביל  עצמו  לנימוקים  טכניים  בלבד 

 3ל  האינטרסים  העומדים  מאחורי  תיקון  והוא  רשאי  ואף  חייב  לשקול  את  מכלו

 .בעת שהוא דן בבקשה להארכת מועד, לחוק
לאור  האמור  לעיל  החלטתי  לקבל  את  הערעור  ולהאריך  למערערת  את  המועד 
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מנת  שידון  בבקשה  לגופה -הדיון  יוחזר  לסגן  רשם  הפטנטים  על.  להגשת  הבקשה

נכון  למניעת פי  סמכותו  להתנות  את  מתן  האורכה  בתנאים  שימצא  ל-ויפעל  על

 .פגיעה בחברות הגנריות
 " .בנסיבות העניין אין צו להוצאות



ענייני עבודה: 'פרק ג    
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 ענייני עבודה: 'פרק ג
 ענייני עבודה: 'פרק ג 

הדין  לעבודה  על  כל  ערכאותיו  הינה -  בסדרי  הדין  בבית528ההוראה  המקבילה  לתקנה  

 : הקובעת כי 1991-ב"התשנ, )סדרי דין(הדין לעבודה -תקנות בית ל125תקנה 

 ) 105(הארכת מועדים . 125 "
רשאי ,  הדין  או  הרשם  לעשיית  דבר  שבסדר  הדין  או  שבנוהג-מועד  או  זמן  שקבע  בית

אף ,  להאריכו  מזמן  לזמן,  דעתו  ובאין  הוראה  אחרת  בתקנות  אלה-לפי  שיקול,  הוא
לרבות   .נקבע  המועד  או  הזמן  בחיקוק;  שנסתיים  המועד  או  הזמן  שנקבע  מלכתחילה

 ".הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמורשאי , בתקנות אלה

, הדין  לעבודה-חוק  בית  ל33מצינו  בסעיף  "  סמכות  טבועה"סמכות  כללית  הדומה  במהותה  ל

 : הקובע כי 1969-ט"התשכ

 דין -סדרי. 33"
הדין -ינהג  בית,  בכל  עניין  של  סדר  דין  שאין  עליו  הוראה  בחוק  זה  או  בתקנות  לפיו

 " .יית משפט צדקבדרך הנראית לו טובה ביותר לעש

) ם-י  (א"  בש-הדין  לעבודה  מוצאים  אנו  ב-סקירת  פסיקה  בסוגיית  הארכת  מועדים  בבית

 :  יפה שטיין הרשמת'כבנפסק מפי . 16839/031

 ...דין-זוהי החלטה בבקשה להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק"
 : הדין מעיין בחומר שבפניו לוקח בחשבון נקודות אלו-משבית

לא  מדובר  בבקשה .  הדין-  במבקשים  שעדיין  לא  ניתן  להם  יומם  בביתמדובר.  א

  אלא –דין  בו  נשמעו  ראיותיהם  וטענותיהם  -להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק

 . דין בהעדר הגנה-בבקשה להארכה למתן פסק
למידה  ותינתן  ההארכה ,  הדין  רשאי  לקחת  בחשבון  גם  את  סיכויי  התביעה-בית.  ב

הכולל  פיצויי ,  דין  שניתן  ללא  הגנה-מיוחד  כשמדובר  בפסקוב,  הדין-ויבוטל  פסק

מתן  יכולת -העתרות  לבקשה  פרושו  אי-אי.  2000הלנת  שכר  מלאים  משנת  

, ומשמעות  הדבר  סגירת  הדלת  בפניהם,  הדין-למבקשים  לנסות  ולבטל  את  פסק

                                                           
 .3647) 1(2004עב -תק, וינברג יואל' נמימי צדוק  16839/03) ם-י(א "בש  1
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העתרות  לבקשה  הינה -התוצאה  של  אי.  מבלי  שניתן  להם  יומם  אפילו  פעם  אחת

 . חסרת פרופורציות למחדלי הנתבעיםמרחיקת לכת ו
, 1'  על  פניו  נראה  כי  קיים  ספק  לעניין  ביצוע  מסירת  כתב  התביעה  לגבי  מבקש  מס.  ג

 . הדין-אם כי שאלה זו אמורה להתברר במסגרת הבקשה לביטול פסק
דין -החלות  גם  בבית,  1984-ד"  התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי477פי  תקנה  -על

המסירה ,  בעניין  תאגיד.  צריכה  להיות  לנמען  גופו  או  למרשומסירה  לאדם  פרטי  ,  זה

תהיה  במשרד  או  במען  הרשום  של  התאגיד  או  בהנחת  הכתב  במשרדו  של  מנהל 

,   גבוהים–הדין  -סיכוייו  לביטול  פסק,  1'  ככל  שמדובר  במבקש  מס,  לכן.  התאגיד

ולא  ברור  בשלב  זה  מדוע  לגרסת  המשיבה  מסירה .  (לאור  שאלת  המסירה  כדין

 ).  באופן אישי1ובדת במשרד התאגיד מהווה מסירה לנתבע לע
 1'  הדין  סבור  כי  יש  להתחשב  לעניין  הטעם  המיוחד  בעובדה  שמבקש  מס-בית.  ד

ל  באופן  תכוף  ובתקופות  בהן  היו "אכן  נסע  לחו,  )2'  שהוא  גם  מנהל  מבקשת  מס(

 א"  ע-יצויין  כי  שונה  המקרה  שלפנינו  מהמקרה  שהוצג  ב.  הדין-שביתות  בבית

במקרה  זה  דובר .  309  )4(ד  לח"  פ,'תרז  קדם  ואח'  נ'  סוזן  ריטה  יוחמיק  ואח  23/83

דהיינו  לאחר  שכבר  היו  הליכים  בתיק  וניתן  למערערים  יומם (בהמצאת  כתב  ערעור  

, נמסרו,  בנסיבות  בהן  עזבה  המערערת  את  הארץ,  כן-כמו).  פעם  אחת  לפחות

, )נשוא  הערעור(ם  באותו  עניין  הדין  שייצגו  אותה  בהליך  הקוד-ההזמנה  לידי  עורכי

הדין  את  המבקשים -דין  שכבר  ייצג  בבית-ואילו  כאן  דובר  בשלב  ראשוני  ולא  בעורך

סלחנית  יותר ,  הדין  לעבודה-גישת  בית,  פי  הפסיקה-מה  גם  שעל.  בהליכים  קודמים

 . כפי שנאמר לעיל, בעניינים פרוצדורליים
יבים  כי  טרם  חלף  המועד הדין  אינו  מקבל  את  טענת  המש-יש  לציין  כי  בית.  ה

 . הדין-להגשת בקשה לביטול פסק
  וקיבל  את –כאשר  ביקש  ,  דין  פוריס  פעל  בשליחות  המבקשים-אין  מחלוקת  כי  עורך

דין  שקיבל  עליו  את  הייצוג -גם  אם  פעל  בשלב  זה  כידיד  ולא  כעורך.  הדין-פסק

כן  יש  לראות  את  מועד  מסירת -על.  פעל  לבקשת  המבקשים  ובשליחותם,  בתיק

 . ולבקשתם, דין פוריס- במועד בו קיבלו עורך–הדין לידי המבקשים -סקפ
הדין  כי -סבור  בית,  הדין  לקח  בחשבון  את  כל  האמור  לעיל-ומשבית,  כן-פי-על-אף

יש  מקום  להאריך  את  המועד  להגשת  בקשה ,  לאור  הנסיבות  שתוארו  לעיל  במצטבר

 . תוך פסיקת הוצאות, הדין-לביטול פסק
 .  נעתר לבקשה להארכת מועדהדין-בית: סוף דבר

 . מ הוצאות"מע+ ח " ש2,000או לחוד ישלמו למשיבה סכום של /המבקשים ביחד ו
ואולי ,  הדין  בהסכמה-הדין  ממליץ  לצדדים  לבדוק  האם  יש  נכונות  לביטול  פסק-בית
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יועבר ,  מיםי  10במידה  ולא  תתקבל  הודעה  אחרת  תוך  .  אף  להגיע  להבנה  בתיק  כולו

 ".הדין-שופט הדן בתיק להחלטתו לעניין ביטול פסקה' תיק הבקשה לכב

  : עמירם רבינוביץ השופט' כב נפסק מפי25/032ח "עא -ב

הרשמת  רינה  איש  שלום (דין  זה  -ערעור  זה  הוא  על  החלטתה  של  רשמת  בית.  1"

בה  נדחתה  בקשתו  של ,  11.11.2003מיום  ,  )482/03א  "בש;  )הרשמת:  להלן(

-דינו  של  בית-גשת  בקשת  רשות  ערעור  על  פסקהמערער  להאריך  לו  את  המועד  לה

 ...)שהם-הרשמת יעל אנגלברג; 2225/02מ "ד(שבע -הדין האיזורי לעבודה בבאר
 1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -לתקנות  בית)  א(74לפי  האמור  בתקנה  .  8

-הדין  הארצי  על  פסק-המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  לבית,  )התקנות:  להלן(

עשר  ימים  מהיום  שבו -הוא  חמשה"  דיון  מהיר"  בהליך  שהתנהל  בדרך  של  דין  שניתן

  לתקנות  ניתן  להאריך  את  המועד 125מתוקף  הוראתה  של  תקנה  .  הדין-הומצא  פסק

 ". מטעמים מיוחדים שיירשמו"האמור 
הדין  זה  נוקט  גישה  סלחנית  שאינה  נועלת  את  שערי -כי  בית,  הלכה  פסוקה  היא.  9

כי ,  נפסק  לא  אחת,  עם  זה".  טעם  מיוחד"קיומו  של  -או  איהדין  בשאלת  קיומו  -בית

תועיל  למערער  רק  אם  יצליח  להוכיח  כי  הסיבה ,  הדין-גישה  סלחנית  זו  של  בית"

ציון   1012/01ח  "עא"  (בנסיבות  חיצוניות  שהן  מחוץ  לשליטתו,  לעיכוב  מקורה

 ). 31) 25(עבודה ארצי לג , המוסד לביטוח לאומי–סימניאן 
  הטעם  היחיד  הנטען  לאיחור  בהגשת  בקשת  רשות  הערעור  הינו  כי במקרה  דנא.  10

הדין  עם -הדין  האיזורי  לא  המציא  לו  את  פסק-הדין  שייצג  את  המערער  בבית-עורך

טעם "כי  טעם  זה  אינו  עולה  כדי  ,  במקרה  דומה  למקרה  הנדון  לפנינו  נפסק.  קבלתו

) 91(ודה  ארצי  לגעב,    המוסד  לביטוח  לאומי–בוזגלו  אריה    1001/01ח  "עא"  (מיוחד

26.( 
משאלה  הם  פני  הדברים  ומשלא  הועלה  כל  טעם  אחר  המצדיק  הגשת  בקשת .  11

 .דין הערעור להידחות, רשות הערעור באיחור
כי  גם ,  מנת  להפיס  את  דעתו  של  המערער  סבורים  אנו-לא  למותר  לציין  ועל.  12

 .לכאורה, גם לו היה נשמע הם נמוכים למדי, סיכויי הערעור, לגופו של עניין
  ".אין צו להוצאות. הערעור נדחה,  לאור האמור לעיל–סוף דבר . 13

                                                           
 .93) 1(2004אר -תק, יובל טובול' דוד בן דוד נ 25/03ח "עא  2
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 :  יפה שטיין הרשמת'כב נפסק מפי 2096/023) ם-י(מ " ד-ב

ובבקשה  להארכת  מועד  להגשת  הבקשה (דין  -זוהי  החלטה  בבקשה  לביטול  פסק.  1"

  ..).18.12.03 שהוגשה כחלק מההודעה מיום –
 :  נקודות2 -הדין כי יש להתחשב ב-יתבמקרה שלפנינו סבור ב. 4
התמוטטותו  הכלכלית  של  המבקש  שמהווה  נסיבה  חיצונית  והעובדה  שבאותה .  א

הדין  מאמין  למבקש  כי  כך  היה -ובית(תקופה  קיבל  מכתבי  דרישה  והתראה  רבים  

 ). הדבר
, כאשר  אם  יתברר  שלא  הוא  היה  המעסיק,  סיכויי  התביעה  הטובים  לכאורה.  ב

להתייחס  לסיכויי ,  כאמור,  הדין  רשאי-בית.  יב  בתשלום  כלשהואממילא  לא  יחוי

 –פיה  לא  הוא  הנתבע  הנכון  -על,    לו  יוכיח  נקודה  זו–ובמקרה  שלפנינו  ,  התביעה

מנת -לכן  יש  מקום  לתת  למבקש  את  יומו  על.  ממילא  תידחה  התביעה  נגדו  במלואה

 . במידה ותוכח הגנתו כי לא הוא היה המעסיק, שלא יגרם לו עוול
דין  אלא  בבקשה  להארכת  מועד  להגשת -היות  ולא  מדובר  כאן  בערעור  על  פסק.  ג

כן  יש -ועל,  הדין-הרי  שלא  ניתן  לנתבע  כלל  יומי  בבית,  דין-בקשה  לביטול  פסק

השופטת '  כבהדין  של  -ולעניין  זה  ראה  את  פסק(מקום  ללכת  לקראתו  בנקודה  זו  

 2003עב  -תק,  ינת  ישראלמד'  ר  שלמה  ברובנדר  נ"ד  2952/03ב  "ע  ברונית  רוזנפלד
 .)הדין- לפסק11סעיף , 358) 4(

מנת -על,  הדין  לקבל  את  הבקשה  להארכת  מעד-יעדיף  בית,  בנסיבות  העניין,  לכן

 . הדין-הדין תתברר בבית-שבקשתו לביטול פסק
 : קובעת הפסיקה כי, הדין-לעניין הבקשה לביטול פסק. 5
משפט  להימנע  ממתן -ה  ביתהצהיר  מבקש  על  פגם  בהליך  אשר  בעטיו  חייב  הי.  א

, "מתוך  חובת  הצדק"זכותו  של  המבקש  שההחלטה  תבוטל  ,  דין-החלטה  או  פסק

לא  היה  פגם  בהחלטה  אשר .  כאשר  עצם  הפגם  בהליך  משמש  עילה  לביטול  ההחלטה

במקרה  כזה  לעולם  אין .  המשפט-תלוי  המבקש  בחסדו  של  בית,  מבקשים  לבטלה

משפט  יציג  לעצמו  שתי  שאלות -א  ביתאל,  זכות  קנויה  בידיו  לדרוש  את  הביטול

 : אלה
מהי  הסיבה  אשר  גרמה  לכך  שהמבקש  לא  הגיש  את  הגנתו  או  לא  הופיע :  ראשית

 . בתאריך הקבוע לברור המשפט
הדין  והנתבעת -אם  יבוטל  פסק,  המבקשת-מהם  סיכויי  ההצלחה  של  הנתבעת:  שנית

 ,574  עיפים  ס)עיתמהדורה  שבי(  סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן.  (יורשה  להתגונן  במשפט

                                                           
 .1785) 1(2004עב -תק, מקסים פרץ' בהא חסיין ענבאוי נ 2096/02) ם-י(מ "ד  3
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575.( 
, ככל  שמשקל  הסיבה  גדול  יותר:  הופעת  בעל  הדין-לעניין  הסיבה  אשר  גרמה  לאי.  ב

 . מצבו של המבקש קל יותר
פי  שהומצאה  כדין -אף  על,  על  הנתבע  שלא  מתגונן  מפני  שההזמנה  לא  הגיעה  לידיו

רה ידי  משפחה  שהתגורר  עם  נתבע  אך  לא  הועב-כאשר  ההזמנה  נמסרה  על:  "  כגון–

 .משפט קבע בעניין אחד כי יעתר לבקשת הביטול מתוך חובת הצדק- בית'לידו
דעת  הוא  רחב  ומשקל  הסיבות  שגרמו  להעדרות  בעל  דין  שונה -שטח  שיקול

 ). 576שם סעיף (ומשתנה ממקרה למקרה 
אין  הנתבע  חייב  להראות  כי  הגנתו  איתנה  ובטוחה  וכי  די  אם  יראה  כי  ההגנה .  ג

-יכול  בית,  י  הנתבע  להצליח  בהגנתו  נראים  טובים  יותרככל  שסיכוי.  אפשרית

' פרידמן  נ  276/72א  "ע(המשפט  לנהוג  בו  ביתר  סבלנות  בעניין  הסיבה  למחדלו  

 ).358, 249', ד יז" פ,פרידמן
פי  טענות  צו  אחד -תנאי  הוא  לעשיית  צדק  שהתביעה  תידון  לעצמה  ולא  תחרץ  על.  ד

 . בלבד
-ן  לא  בפני  המבקש  היא  מרחיקת  לכת  וביתדין  שנית-דחיה  של  בקשה  לביטול  פסק

 'ספרו  של  א(המשפט  בפני  המבקש  -משפט  ישקול  היטב  בטרם  ינעל  את  דלתות  בית

 ). 384 - ו383' עמ, סדר הדין האזרחיוינוגרד 
כן  לא  התייצב  ולא -פי-על-  המבקש  קיבל  את  ההזמנה  לדיון  אף  אף–בענייננו  

המצדיקה ,    לו  הגנה  טובה  לכאורההדין  סבור  כי  יש-  בית–מאידך  .  הגיש  כתב  הגנה

 . הדין-ביטול פסק
 סוף דבר 

 . הדין את בקשות המבקש-בנסיבות העניין יקבל בית
הדין -יתנה  בית,  ולאור  השתלשלות  הענייניים  עד  כה  והתנהלות  התיק,  יחד  עם  זאת

. מ"מע+  ח  "  ש2,000הדין  בתשלום  הוצאות  בפועל  בסך  של  -את  ביטול  פסק

הדין  האם -כוח  המבקש  יודיע  לבית-בא.  יום30ום  זה  תוך  המבקש  ישלם  לתובע  סכ

הדין  ויקבע  מועד  לדיון -  יבוטל  פסק–במידה  וישולם  כאמור  .  שולם  הסכום)  ומתי(

  ".בתיק לגופו

 :  פריימן'מ השופטת 'כב נפסק מפי 1185/034) 'חי(א " בש-ב

 . 31.10.02דין שניתן בהעדר המבקש ביום -בפני בקשה לביטול פסק. 1"
לא  התייצב ,  מפאת  מחלה,    המבקש  מודה  כי  ידע  על  מועד  הדיון  וכי  ביום  הדיון.2

                                                           
 .1948) 1(2004עב -תק, מוזס יפת' שמר ערן נ 1185/03) 'חי(א "בש  4
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 . בקשה לדחיית מועד הדיון בצירוף אישור מחלה, בפקס, ושלח באמצעות אשתו
 . הדין-ל לא הגיעה עד עצם היום הזה לתיק בית"בקשה כנ

הבקשה  שהעותק  המקורי  ממנה  אמור  היה  להימצא  בידי  המבקש  אף  לא  צורפה 

 . שהלבק
  כשהאבחנה  המצויינת 30.10.02אישור  מחלה  נושא  תאריך  ,  מאידך,  לבקשה  צורף

 . 31.10.02 ועד 30.10.02 ואישור המחלה הוא מיום URTI: בו
 . המבקש לא הגיש תצהיר של רעייתו המאשר עובדת משלוח הפקס המדובר

  קיבל כאשר  המבקש  טוען  כי  לא,  15.4.03הדין  הוגשה  ביום  -הבקשה  לביטול  פסק.  3

. פ"הדין  ונודע  לו  עליו  רק  עם  קבלת  התראה  בדבר  פתיחת  תיק  הוצל-את  פסק

 . 3.2.03מעדותו הסתבר כי האזהרה הומצאה לו ביום 
  יום 30בפי  המשיב  טענה  מקדמית  והיא  כי  היה  על  המבקש  להגיש  בקשתו  תוך  .  4

, )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -לתקנות  בית)  א(50הדין  וזאת  לפי  תקנה  -מקבלת  פסק

 . מה שלא עשה,  או שהיה עליו להגיש בקשה להארכת מועד1991-ב"התשנ
 . כן כי אין מקום להיעתר לבקשה-כוח המשיב טוען על-בא

הרי ,  כוח  המשיב  כי  גם  אם  היתה  מוגשת  בקשה  להארכת  מועד-לחילופין  טוען  בא

 . שהמבקש לא הצביע על כל טעם מיוחד אשר יצדיק הארכת המועד
  הבקשההארכת מועד להגשת

. 31.10.02המבקש  הצהיר  כי  לא  קיבל  כל  החלטה  בעקבות  הדיון  שהיה  קבוע  ליום  .  5

. 2003פ  בראשית  פברואר  "הדין  נודע  לו  עם  קבלת  האזהרה  מההוצל-על  פסק

 . בעקבות כך פנה ללשכה לסיוע משפטי
 : המבקש נחקר על תצהירו והעיד

, ליתר  דיוק,  פ  פניתי  לסיוע  המשפטי"איך  שקיבלתי  את  האזהרה  מהוצל'

דין  פרידמן -שעורך,  פניתי  לפני  בעניינים  אחרים  ללשכה  לסיוע  משפטי

כשקיבלתי  את .  הפסיק  לייצג  אותי  מייד  פניתי  ללשכה  לסיוע  משפטי

  '.האזהרה ביקשתי לזרז את ההליכים שם
דין  כנגד  המבקש -הדין  בלשכה  לסיוע  משפטי  שיש  פסק-לשאלה  מתי  בררה  עורכת

 : השיב המבקש
-לאחר  שקיבלתי  את  האזהרה  הודעתי  לעורכת.  א  יודע  מתי  היא  ביררהאני  ל'

  '.הדין
הלשכה  לסיוע  משפטי  בררה  עניינו  של  המבקש  ומהמסמכים  עולה  כי  ביום .  6

כוחו  שמונה  דרך  הלשכה  לסיוע  משפטי  לטפל -כוח  לבא-  מסר  המבקש  יפוי10.3.03

 . 13.3.03ותצהיר המבקש נושא תאריך " דין-בקשה לביטול פסק"בעניינו ב
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  התקיימה  שביתה 9.4.03  ועד  30.3.03  אולם  מיום  15.4.03הבקשה  הוגשה  ביום  

הדין -בתי,  המשפט-ראה  הודעה  על  שביתה  לפי  תקנות  בתי(המשפט  -בבתי

סדרי  דין  בתקופת  שביתה  או  השבתה  של (לעבודה  ולשכות  ההוצאה  לפועל  

 ).8603, 5192. פ.י, 13.4.03 מיום 1981-א"התשמ, )עובדים
הוגשה ,  דין  למבקש  דרך  הלשכה  לסיוע  משפטי-מעת  שמונה  עורך,  ה  כי  כןהנ

 ).בהתחשב בימי השביתה( יום 30 -הבקשה תוך פרק זמן קצר מ
להארכת  המועד  להגשת  הבקשה "  טעם  מיוחד"האם  יש  לראות  בעובדות  לעיל  

 ?הדין-לביטול פסק
 מרגוט  מלכה'  רחימי  אלברט  ורחימי  סיגל  נ  1181/01א  "ש  -  וב1008/01ח  "עא-ב.  7

לעניין ,  ארד'  השופטת  נ'  כבנפסק  מפי  )  19.2.02דין  מיום  -פסק  –טרם  פורסם  (

 ": מטעמים מיוחדים שיירשמו"הארכת מועד להגשת ערעור 
דין  זה -על  הלכתו  של  ביתסגן  הנשיא  אדלר    עמד  בעניין  קוטלרהדין  -בפסק'

-  ביתלתקנות)    לתקנות125כיום  תקנה    (105את  הוראתה  של  תקנה  ,  לפיה

מתוך  גישה  סלחנית "  יש  לפרש  1969-ט"התשכ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  

 '..."הדין לעבודה-ההולמת את ייעודו של בית
הדין  בעניין  סעיד  אבו -על  חשיבותו  של  הטעם  המיוחד  עמדתי  לאחרונה  בפסק

הדין  בעניין -בפסק...  פנים  רבות  לטענות  הצידוק  הנשמעות  בפנינו,  הרביד  ואכן

איחור  קצר "בכך  שהמדובר  היה  ב"  טעם  מיוחד"הנשיא  גולדברג  צא  יוסף  עומר  מ

שאין  בה  כדי  להכביד  על "  בשאלה  משפטית  טהורה"של  ימים  ספורים  ו"  ביותר

מתוך  גישה  סלחנית  ההולמת '  125וכל  אלה  לאור  פרשנותה  של  תקנה  .  ההתדיינות

אף  היא הדין  יכולה  -טעות  בהבנת  פסק.  'הדין  ואופיו  המיוחד-את  ייעודו  של  בית

על  כל  אלה  נוסיף  את  טעמי  הצדק  המחייבים  הבהרתה  של ...  להוות  טעם  מיוחד

. שעל  פניו  אף  אינו  דורש  התדיינות  משפטית  מסובכת,  פרשה  זו  בהליך  של  ערעור

המשפט  בפני  המערערים  בלא  שיבורר  עד  תום -אל  לנו  לנעול  את  שעריו  של  בית

 .לאשורו ולאמיתו, עניין חובם למשיבה
  בו  פנה  לדברי בנק  אוצר  החייל'  הדין  בריק  נ-השופט  דב  לוין  בפסק  עמד  על  כגון  דא

 : השופט כהן
שיש  לו  לכאורה ,  המשפט  בפני  בעל  דין-אני  נרתע  מלנעול  את  שערי  בית  ...'

אך  באשר  לא  קיים  במועדן  את  המצוות  הפורמליות  של ,  מה  לטעון  ולהתגונן

 '.תקנות סדר הדין
 :  ואמרהשופט דב לויןוהוסיף 
חרף ,  המשפט-כי  בהתקיים  נסיבות  מיוחדות  ומסויימות  יעדיף  בית,  כן  ראויא'
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את  השגת  מטרתו  העיקרית  לעשות  משפט  וצדק  על  מגמתו ,  מחדלי  בעל  הדין

המקרה ...  לשמור  על  כללי  הפרוצידורה  בקפדנות  וללא  פשרנות  מוגזמת

אמנם ,  בו  נתגלגלה  המבקשת,  שלפנינו  הוא  אמנם  מקרה  מצער  כזה

, דחיית  הערעור  במקרה  המיוחד  שלפנינו...  ד  דיוני  לוחץלס,  באשמתה

, עלולה  לגרום  לתוצאה  שקשה  להשלים  עימה,  מהטעמים  הפורמליים  בלבד

וזאת  מבלי  שתישמע ...  שהמבקשת  תחוייב  בתשלום  סכומי  עותק,  דהיינו

ממנה  כל  טענה  מהותית  ובלא  שטענתה  תזכה  אפילו  לעיון  ולבחינה 

 '.ראשוניים
, השופט  ברנזון  פנה  לפסיקתו  של  בעניין  קוטלרהדין  -בפסקאדלר    'הנשיא  סכך  גם  

 : בעניין עבודות עפר שם נאמר
שגיאה  הגורמת ,  כי  ישגה  בעל  דין  או  פרקליטו  בעניין  שבסדר  הדין,  נכון  הדבר'

אך .  עליו  לשלם  עבור  השגיאה,  טרחה  מיותרת  לבעל  דינו  או  לפרקליטו

הנוחות  שנגרמה -ספת  או  איהעונש  חייב  להיות  מותאם  למידת  הטרחה  הנו"

ידי  פסיקת  הוצאות  מתאימות  ולא  שיישא  בעונש -לבעל  הדין  האחר  על

 '.המקסימלי של דחיית עניינו מכל וכל וללא בירור
הדין  למבקש -אין  בנמצא  אישור  על  מסירת  פסק,  מחד,  בהן,  בנסיבות  מקרה  זה.  8

מיום )  הדין-אליה  לא  מצורף  פסק(אלא  רק  מסירת  האזהרה  מההוצאה  לפועל  

מנת -כי  פנה  ללשכה  לסיוע  משפטי  על,  מאידך,  שלא  נסתרה,  ועדות  המבקש,  3.2.03

דין  והמבקש  החל -  כבר  מונה  לו  עורך10.3.03שתזרז  הטיפול  בעניינו  ואכן  ביום  

יש  לראות  טעם  מיוחד  להארכת  המועד  להגשת ,  כוח  כאן-ידי  בא-להיות  מיוצג  על

  ".הבקשה

הוארך  המועד ,  פי  החלטתה-  על.על  החלטת  הרשמתעור  נדון  ער  2952/035)  ם-י(ב  "ע  -ב

, בהחלטתה).  16243/03א  "בש  (20.7.03  מיום    הרשמת  פיינשטייןלהגשת  ערעור  על  החלטת

  בקשה  להארכת  מועד  שהגישה  המשיבה  להגשת  בקשה  לביטול הרשמת  פיינשטייןדחתה  

 :  נפסק כי.דין-פסק

בקשר "  קצהו  של  הקרחון"כבר  מהצגת  נושא  ההחלטה  מושא  ערעור  זה  ניכר  .  2"

במהלך  הדיון  בערעור  זה  נפרשה .  להשתלשלות  ההליכים  שבין  הצדדים  שבפנינו

  ...באופן יוצא דופן, בפנינו תמונה בעייתית ועגומה
 ההכרעה. 7

בבואנו  ליתן  החלטה  בתיק  זה  לא  נוכל  שלא  להביע  זעזוע  מגודלו  ועוצמתו  של 

                                                           
 .358) 4(2003עב -תק, מדינת ישראל' מה ברובנדר נר של"ד 2952/03) ם-י(' עב  5
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 .  זההמחדל שנתברר בפנינו בנוגע לניהולו של תיק
" קטסטרופה"אנו  תקווה  כי  נלמדו  הלקחים  משרשרת  האירועים  שהצטברו  לכלל  

או  אפילו  דומה  לו ,  מנת  שלא  ישנה  מקרה  כזה-על)  כוח  המשיבה-כלשונו  של  בא(

 . במחוזותיה של המשיבה, במעט
 :ולגופו של עניין

לפתחנו  עומדת  השאלה  האם  נתקיים  בנסיבות  העניין  הנדרש  לפי  הוראת  תקנה 

לצורך )  התקנות:  להלן  (1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -לתקנות  בית  125

 20.7.03  מיום  הרשמת  פיינשטייןהארכת  המועד  להגשת  ערעור  על  החלטתה  של  

עלינו  לבחון  לעניין  זה  את  השאלה  האם  עלה  בידי  המשיבה  להעלות ).  החלטה  א(

הרשמת ידי  -על,  השיש  בו  כדי  להצדיק  את  הארכת  המועד  שניתנה  ל"  טעם  מיוחד"

 ).'החלטה ב(בהחלטתה מושא ערעור זה שטיין 
ולאחר  ששקלנו  בכובד  ראש  את  מכלול  הנסיבות  העובדתיות  והטענות ,  לטעמנו

כל  זאת  מן .  התשובה  לשאלה  האמור  הינה  בחיוב,  המשפטיות  שהובאו  בפנינו

 .הטעמים המצטברים עליהם נעמוד בהמשך
נו  לבחון  את  מסכת  העובדות  כפי  שנפרשה מקובלת  עלינו  טענת  המשיבה  כי  עלי.  8

פרק  הזמן  הספציפי  בו  מבקש .  רצופה  כשלים  ומחדלים,  בפנינו  כמסכת  אחת  שלמה

הינו  אך  חלק  מאותה )  'מועד  מתן  החלטה  א  (20.7.03מאז  ,  המערער  להתמקד

 . ובמנותק מן התקופה שקודם לכן, ואין לבחון אותו בנפרד, המסכת
כשביקש  לפרוש ,  כוח  המשיבה-פתח  טיעונו  של  באב,  כי  אמנם,  נציין  בסוגריים

כוח -מ  לבא"ד  הח"העירה  אב,  בפנינו  מסכת  אירועים  שלמה  וארוכה  של  מחדלים

הוא (האם  אין  הוא  טוען  לערעור  שטרם  הגיעה  השעה  לדון  בו  ,  ושאלה,  המשיבה

לפיה  נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשה  לביטול '  הערעור  על  החלטה  א

לאחר .  רשם  לפרוטוקוליד  ת"וח  המערער  אז  ביקש  כי  הערת  אבכ-בא).  דין-פסק

כי  הטיעון  היה ,  שעיינו  במכלול  הטענות  והנסיבות  שפורטו  בפנינו  נחה  דעתנו

או ,  ואמנם  נכון  לבחון  את  כל  מסכת  האירועים  כמסכת  אחת  של  מחדלים,  במקומו

, ומשלבים  מאוד  ראשונים  של,  מחדל  ארוך  ומתמשך  של  טיפול  לקוי  וכושל  בתיק

כל  זאת  שעה  שלגופו  של  עניין  טרם  נתקיים  דיון  אמיתי .  ועד  עצם  הדיון  הזה

 . בעניינים המפורטים בכתב התביעה
יש  לאמר  לעניין  זה  כי  לא  נסתרה  טענת  הפרקליטה  בשני  התצהירים  שהגישה  כי 

הרשמת ומפאת  מחדליה  היא  לא  הועברה  החלטת  ,  בתיק"  טפל"היא  המשיכה  ל

שה  להארכת  המועד  להגשת  הבקשה  לביטול  פסק  בדין הדוחה  את  הבקפיינשטיין  

 .  אם פרקליטות המדינה ואם פרקליט מחוז–לידיעת הנוגעים בדבר 
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ולא  זה  המקום ,  ואפילו  בוצעה  בנסיבות  העניין  עבירה  על  כללי  האתיקה,  לפיכך

בהחלטתה הרשמת  שטיין  כפי  שהועמדה  בפני  ,  העובדה,  לברר  את  השאלה  האמורה

שהתנהגות  הפרקליטה  שלא  דווחה ,  מו  גם  בפנינו  היאכ,  מושא  ערעור  זה

וזאת  למרות  העתירה ,  לפרקליטות  המדינה  או  לפרקליט  המחוז  על  דחיית  הבקשה

כפי ,  צ  ולמרות  כל  השתלשלות  העניינים  בפרשה"התלויה  ועומדת  לדיון  בפני  הבג

כך .  'היא  שעמדה  לרועץ  למשיבה  גם  בפרק  הזמן  שמאז  שניתנה  החלטה  א,  שפורטה

ומכאן  הזקקותה  של  המשיבה  לשוב  ולעתור  להארכת ,    המועד  להגשת  הערעורחלף

  שניתנה  בהתייחס הרשמת  פיינשטייןלהגשת  ערעור  על  החלטת  ,  והפעם,  המועד

 . למועד אחר אותו החמיצה המשיבה
ועל  כך  שיש  בחומרה  זו  כדי  להצביע  על ,  על  חומרת  מחדליה  של  הפרקליטה  מחד

כפי ,  לא  ניתן  ללמוד  אלא  מן  המסכת  כולה,  הבעיה  שהיא  מעבר  לרשלנות  גריד

לא  נוכל  ליתן  דעתנו ,  מטעם  זה  אנו  סבורים.  ידי  המשיבה-שפורטה  בפנינו  על

אלא  מתוך  ראיית ,  לשאלה  המתעוררת  בדבר  קיומו  של  טעם  מיוחד  להארכת  המועד

 . כפי שמבקשת מאתנו המשיבה לעשות, התמונה כולה
כי ',  שהוגשה  לתמיכה  בבקשה  ב,  יט  המחוזנוסיף  עוד  כי  לא  נסתרה  עדותו  של  פרקל

כמו  גם  מלשכת  היועץ ,  כוח  המערער-לא  הובאו  בפניו  כל  אותן  פניות  של  בא

 . שלא העבירה אותן ליעדן" הפרקליטה"כולן נוקזו בידי . המשפטי לממשלה
הרשמת ולפי  העולה  מן  ההחלטה  כך  גם  היתה  סבורה  ,  מקובלת  עלינו  הטענה.  9

בתיק  עולה  תמונה  בדבר  מצוקה  נפשית  מיוחדת  בה  היתה כי  מן  החומר  ש,  שטיין

מקובלת  עלינו  גם  מסקנתה .  נתונה  הפרקליטה  במועדים  הרלוונטיים  להליך  זה

הסתדרות -רביניאן  53-9/ע  נה"ראה  דב  (בעניין  רביניאןהדין  -המתבססת  על  פסק

כי  לא  היה  צורך  בהצגת  תעודה  רפואית ,  )109)  1(עבודה  ארצי  כח,  מדיצינית  הדסה

לפי ,  אמנם  נכון.  ודי  היה  בתצהירה  של  הפרקליטה  לעניין  זה,  לעניין  הוכחת  הטענה

במהלך  התקופה  הרלוונטית  המשיכה  לכאורה  הפרקליטה ,  העולה  מן  התיק

בכך  אין  כדי  לסתור  את  הטענה  בדבר .  ב"משפט  וכיו-להופיע  בבתי,  "לתפקד"

 . המצוקה הנפשית הקשה בה היתה נתונה באותם המועדים
עלינו .  זוהי  התשתית  העובדתית  העומדת  ביסוד  ההחלטה  מושא  הערעורמש.  10

לצורך  כך  אנו .  להארכת  המועד  המבוקש"  טעם  מיוחד"אם  יש  בה  כדי  להוות  ,  לברר

מוצאים  מקום  לעמוד  על  מספר  תקדימים  מהם  נבקש  ללמוד  על  הדרך  הנכונה  ללכת 

 . בה בנסיבות כגון אלו שבפנינו
 125ית  בדבר  אופן  יישומה  של  הוראת  תקנה  ראשונה  נפנה  להנחיה  הכלל.  א

הדין  הארצי  יש  לפרש  את  הוראת  התקנה  מתוך  גישה -לפי  גישת  בית.  לתקנות
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פירזלי   –קוטלר    81-9/ע  נא"ראה  דב(הדין  -סלחנית  ההולמת  את  יעודו  של  בית

 )). לא פורסם (מ"בע
תו  של נדונה  בקש,  השופט  מירון'    כב,הדין  הארצי-  רשם  ביתבדיון  שקוים  בפני.  ב

דין -המוסד  לביטוח  לאומי  להאריך  את  המועד  להגשת  בקשה  לערעור  על  פסק

). 2.1.97ניתן  ביום  (  מאגד  שעבן  מהלוס-המוסד  לביטוח  לאומי  91-13/ע  נו"דב(

, כוח  המוסד  לדיון-הופעתו  של  בא-הדין  האיזורי  עקב  אי-הדין  שניתן  בבית-בפסק

סד  בתשלום  קצבאות  ילדים חוייב  המו,  הדין-פי  פסק-על.  נתקבלה  תביעת  המשיב

שרוי 'כוח  המוסד  נימק  את  בקשתו  להארכת  מועד  בכך  שהוא  היה  -בא.  למשיב

ממעבר  דירה ,  ובמקביל,  במצוקת  זמן  שנבעה  מנפילת  אישתו  למשכב  ומאשפוזה

הדין  נמסר  לידיו -עוד  נטען  כי  פסק.  'שנדרש  באופן  פתאומי  ובלא  הודעה  מוקדמת

 . ההוצאות שנפסקורק לאחר קבלת דרישת המשיב לקבלת 
כי  לא ,  )בין  השאר(בהחלטתו  ציין  .  הרשם'  ידי  כב-הבקשה  להארכת  מועד  נדחתה  על

ולא  לעניין ,  כוח  המשיב-הובאו  כל  נתונים  בנוגע  למשך  האשפוז  של  רעיית  בא

 . העתקת מקום מגוריו
 ,  מאגד  שעבן  מהלוס–המוסד  לביטוח  לאומי    211-9/ע  נו"דב(הדין  בערעור  -בפסק

 . נתקבל ערעור המוסד על החלטת הרשם, )2) 1(י לעבודה ארצ
 ): השופטת ברקמפי (בין השאר נקבעו שם הדברים הבאים 

 . כוח המערער והעברת הדירה-הגשת הערעור באיחור בגין אשפוז אשת בא'
-אך  נראה  לנו  שכאשר  עורך,  אמנם  לא  הובאו  ראיות  לאמת  את  שתי  הטענות

בהעדר  נימוקים ,    יש  לתת  אמון  בדבריו,דין  מודיע  על  מחלה  או  נסיבות  אחרות

 .כבדי משקל אחרים
מהשתלשלות  העניינים ?  האם  יש  מקום  להרשות  הגשת  הערעור  באיחור

התקיימו  ישיבות  רבות  מבלי  שהתקיים  דיון  לגופו  של ,  כפי  שהראינו,  בתיק  זה

 .עניין
. ידי  המוסד  לביטוח  לאומי-מעבר  לכך  מדובר  בתביעה  כנגד  דחיית  קצבה  על

דין  מבלי  לשמוע  ראיות  לגופן  עלול  להביא  לתוצאה  לפיה  תשתלם -סקמתן  פ

הדבר  יהווה  נטל  על  ציבור .  קצבה  כאשר  ייתכן  וזו  כלל  לא  מגיעה  למשיב

כשמדובר  בתביעת  גמלה  מהמוסד  לביטוח  לאומי  יש .  המבוטחים  כולו

דין  או  לדחיית  הארכת  מועד -להתייחס  במשנה  זהירות  לבקשה  למתן  פסק

נראה  לנו  כי  סיכוייו  של  המערער ,  מנימוקים  אלו.  דין  כזה-לערעור  על  פסק

עדיף ,  מקום  שניתן  לרפא  פגם  בפסיקת  הוצאות.  בערעור  הם  לכאורה  טובים

הדבר  נכון  בעיקר .  מתן  הזדמנות  לצד  להוכיח  את  טענותיו-הדבר  על  פני  אי
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 ) הדין- לפסק7-8' ראה שם בעמ ('...כאשר מדובר בתביעה כנגד המוסד
 ,33)  27(  עבודה  ארצי  לג,אעביד  אחמד  וערעור  שכנגד  –  אטלס  1226/01ח  "עא  -ב.  ג

להאריך  את )  המשיב(שנעתר  לבקשתו  של  העובד  ,  נדון  ערעור  החלטת  הרשם

פיו  נדחתה -על,  דין  שניתן  לידי  החברה  המעסיקה-המועד  להגשת  ערעור  על  פסק

שת באותו  עניין  הוגשה  הבקשה  להארכת  המועד  להג.  תביעתו  בהעדר  התייצבות

מק  בקשתו יכוח  העובד  נ-בא.  הדין-בחלוף  חצי  שנה  מיום  מתן  פסק,  הערעור

רועי  ביטחון  שהתרחשו  ברמאללה  בה יבנסיבות  מיוחדות  אליהן  נקלע  בשל  א

 . בגינן נמנע ממנו לנהל את משרדו בירושלים, התגורר
בין  השאר  מצאנו .  נדחה,  הערעור  שהגישה  החברה  המעסיקה  על  החלטת  הרשם

 : את הדברים הבאים, השופטת ארדבערעור מפי הדין ש-בפסק
אף ,  אין  אנו  מתעלמים  מכך  שהבקשה  להארכת  מועד  הוגשה  באיחור  ניכר'

ראתה  החברה  עצמה  פטורה ,  נתנו  דעתנו  לכך  כי  משלא  הוגש  הערעור  במועדו

 .הדין האיזורי סוף פסוק-הדין של בית-בראותה בפסק, מהתדיינות עם העובד
מלכתחילה .  דובר  בנסיבות  מיוחדות  ויוצאות  דופןעם  זאת  נחה  דעתנו  כי  מ

בשל  אירועי  הביטחון  לטפל ,  כוח  המערער  למצב  בו  נבצר  ממנו-נקלע  בא

 . בשל כך לקה הוא ויותר ממנו לקה שולחו. בענייניו של שולחו באופן הנדרש
קבלת  הערעור  במקרה  חריג  ומיוחד  זה  משמעה  סילוקו  של  העובד  מפתחו  של 

 '...ה לו יומו אף לא בפני הערכאה הדיוניתהדין מבלי שהי-בית
א "  בש-  ב  לוין'השופט  דהדין  ראה  את  המקרה  כבא  בגדרה  של  החלטת  -בית

ומצא  שהדברים  שם  יפים ,  )29  ,22)  4(  פד  מג,  אוצר  בנק  החייל–בריק    356/89

 : לאותו עניין
המשפט  חרף -אכן  ראוי  כי  בהתקיים  נסיבות  מיוחדות  ומסויימות  יעדיף  בית'

על  מגמתו  לשמור ,  י  בעל  הדין  את  מטרתו  העיקרית  לעשות  משפט  וצדקמחדל

  '.לי הפרוצידורה בקפדנות וללא פשרנות מוגזמתלעל כ
דין -ל  בבית"  על  אימוץ  הגישה  הנבעניין  אטלסדינה  -עומדת  בפסקהשופטת  ארד  

 .זה
אנו  סבורים  שנסיבותיו  המיוחדות  של  המקרה  שלפנינו  מחייבות  הכרעה  העולה .  11

-כפי  שהיא  באה  לידי  ביטוי  בפסקי,    אחד  עם  הגישה  הפרוצדורלית  המקלהבקנה

נדגיש  את  הראיה  הרחבה  של  העניין ,  מתוך  הדברים  שהבאנו  מן  הפסיקה.  ל"הדין  הנ

, ומצד  שני  העניין  עצמו,  מצד  אחד  הסיבה  שבעטיה  נגרם  האיחור-העומד  לבירור

  לא  הובאו  ראיות  או הראינו  כי  אפילו.  טרם  בורר  לגופו,  שבמקרים  עליהם  עמדנו

הדין -דין  למלא  אחר  החלטות  בית-אסמכתאות  לאותו  מצב  שבגינו  נמנע  מן  העורך
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 . הדין-יש לבחון אם היה לצדדים יומם בבית, במועדן
מדגיש ,  הדין-בקשר  לבדיקת  הבקשה  מן  ההיבט  בדבר  היות  למשיבה  יומה  בבית

ים  עתה  בדיון  בערעור אין  אנו  נמצא,  לשיטתו.  כי  אין  לבלבל  בין  היוצרות,  המערער

  שדחתה  את  הבקשה  להארכת  המועד  להגשת הרשמת  פיינשטייןעל  החלטת  

כי  אם  בערעור  על  החלטה  בבקשה  אחרת ,  )'החלטה  א(הדין  -הבקשה  לביטול  פסק

הדין  שהרי  את  כל -לעניין  הבקשה  הזו  היה  למערערת  יומה  בבית).  'החלטה  ב(

במסגרת  הדיון ,  לשיטת  המערער.  הרשמת  פיינשטייןטיעוניה  פרשה  ובהרחבה  בפני  

אין  כלל  מקום  לבחון  אם  היה  למדינה  יומה  במסגרת  הדיון  בתביעה ,  בערעור  הזה

 . העיקרית
. ברקע  עומדת  כל  העת  תביעתו  העיקרית  של  המערער.  אין  אנו  מקבלים  גישה  זו

גמלה /עדיין  לא  נתקיים  כל  דיון  ענייני  בתביעתו  להכיר  בו  כמו  שזכאי  לתנאי  שכר

אנו  סבורים  כי  אין .  הדין-  וכל  יתר  הסעדים  שנפסקו  לידיו  במסגרת  פסקל"של  מנכ

כן  לא  שגתה  הרשמת  כשהביאה  גם  שיקול  זה  במסגרת  שיקוליה -ועל,  להתעלם  מכך

 211-9/ע  נו"הדין  דב-ראה  לעניין  זה  גם  את  פסק(בהחלטה  מושא  ערעור  זה  

ל ע,  בדבר  תשלום  גמלה  למבוטח  מבלי  שתביעתו  נתבררה  לגופה,  שהוזכר

 ). המשמעויות הנובעות מכך
שבגינו  לא  עמדה "  טעם  המיוחד"לב  ל-ובשים,  הדין-לאור  גישת  בית,  הנה  כי  כן

אנו  סבורים  כי  לא  נפלה  טעות ,  המשיבה  בלוחות  הזמנים  ואחרה  בהגשת  בקשתה

-בשים  .הערעור  נדחה.  הרשמת  שהאריכה  את  המועד  להגשת  הערעור'  בהחלטת  כב

תשלם  המשיבה  הוצאות  המערער  בהליך ,  ור  נדחהואף  שהערע,  לב  למחדלי  המשיבה

 ".מ כחוק"ח בתוספת מע" ש20,000זה בסך של 

  עמירם   השופט'כבנקבע  מפי  .    נדון  ערעור  על  החלטה  שלא  לפסול  מותב15/036ח  "עא  -ב

 : רבינוביץ

אביב -הדין  האיזורי  בתל-דין  זה  ערעור  על  החלטת  בית-המערערת  הגישה  לבית.  1"

ב "ע(  מלדון  בתביעה  שהגיש  המשיב  נגד  המערערת  שלא  לפסול  את  עצמו

כי ,  אין  חולק).    ונציג  הציבור  מר  יעקב  קופרברגהשופטת  אהובה  עציון;  004790/01

בקשתה  של  המערערת  להאריך  לה  את  המועד  להגשת .  הערעור  הוגש  באיחור

ומכאן )  הרשמת:  להלן(דין  זה  -ידי  רשמת  בית-נדחתה  על)  149/03א  "בש(הערעור  

 . אשר התנהל בדרך של סיכומים בכתב, שבפנינו על החלטתה של הרשמתהערעור 
 : להלן תמצית העובדות הצריכה לעניין

                                                           
 .20) 4(2003אר -תק, ערן פולנה' מ נ"ויפג בע 15/03ח "עא  6
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אביב  תביעה  נגד  המערערת  לתשלום  שכר -הדין  האיזורי  בתל-המשיב  הגיש  לבית.  2

 .עבודה וסכומים נוספים
הדין  מלדון -במהלך  הדיון  בתביעה  ביקשה  המערערת  לפסול  את  מותב  בית.  3

דעה  קדומה  באשר ,  לטענתה,  הדין  גיבש-זאת  מן  הטעם  שמותב  בית,  יינהבענ

הדין  לא  נענה -הלינה  המערערת  על  כי  מותב  בית,  בנוסף.  להליכים  המנוהלים  בפניו

 .לבקשות שונות שהופנו אליו מטעמה
את  בקשת  המערערת  לפסול  את  המותב  מלדון ,  כאמור,  הדין  האיזורי  דחה-בית.  4

 : ים הבאיםבעניינה וקבע את הדבר
לפסילת  המותב  מלדון  בתביעה .)  ר.  ע–המערערת  בענייננו  (בקשת  הנתבעת  '

, אין  צד  רשאי  לבחור  לו  את  השופט...    אין  בה  כל  נימוק  סביר  ורבלנטי–

ולפיכך  לא  נותר  לו  אלא  להתדיין  לפני  המותב  שעליו  יחליטו  הנשיא  או 

 '.השופט הראשי
פי  רישומי -  ועל5.2.2003נתנה  ביום  הדין  האיזורי  -כי  החלטתו  של  בית,  יצויין

הגיעה ,  לטענת  המערערת,  אם  כי  (26.2.2003המחשב  נמסרה  למערערת  ביום  

 ).28.2.2003ההחלטה לידיה רק ביום 
אשר ,  הדין  האיזורי-  הגישה  המערערת  ערעור  על  החלטת  בית13.3.2003ביום  .  5

הבקשה   הגישה  את  25.3.2003ביום  ".  בקשה  לרשות  ערעור"הוכתר  בכותרת  

 . מושא דיוננו, להארכת מועד להגשת הערעור
 החלטת הרשמת

 : שאלה תמציתם, הרשמת דחתה את הבקשה להארכת מועד מהנימוקים הבאים. 6
במקרה  דנא  היה  על  המערערת  להגיש  את  ערעורה  תוך  עשרה  ימים  מהיום  בו .  א

 המועד  האחרון  להגשת  הערעור  היה  ביום,  כן-על-אשר.  נמסרה  ההחלטה  לידיה

 .13.3.2003בעוד הערעור הוגש ביום , 10.3.2003
להארכת  מועד  להגשת "  טעם  מיוחד"המערערת  לא  השכילה  להוכיח  התקיימות  .  ב

לפיה  לא  ידעה  מהו  המועד  להגשת  הערעור  על  החלטה ,  טענתה  היחידה.  הערעור

 .בעניין הפסלות אינה מהווה טעם מיוחד
 . סיכויי הערעור אינם גבוהים. ג

 םטענות צדדי
הדין  האיזורי  יש  להגיש -כי  על  החלטת  בית,  בטעות,  כי  סברה,  המערערת  טענה.  7

לא  היתה ,  לטענתה.  בקשת  רשות  ערעור  ובקשה  זו  אכן  הוגשה  במועד  הקבוע  לכך

אשר ,  מודעת  להוראות  המיוחדות  ביחס  לערעור  על  החלטה  בעניין  טענת  פסלות

כי  אין ,  ת  הוסיפה  וטענההמערער.  לפיהן  על  הערעור  להיות  מוגש  תוך  עשרה  ימים
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וכי  לא  היה  מקום  לחייב  את  המערערת ,  "טעם  מיוחד"מקום  לבחון  קיומו  של  

 .ידי הרשמת-בתשלום הוצאות בגין דחיית הבקשה על
המשיב  הוסיף .  המשיב  תמך  בהחלטתה  של  הרשמת  וביקש  לאשרה  מטעמיה.  8

הדין -כי  סיכוייה  של  המערערת  לזכות  בערעור  שהגישה  על  החלטת  בית,  וטען

 . האיזורי שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינה אינם גבוהים
 עד כאן טענות הצדדים

-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -לתקנות  בית)  ב(ג112לפי  האמור  בתקנה  .  9

הדין  הארצי  על  החלטה  בעניין -המועד  להגשת  ערעור  לבית,  )התקנות:  להלן  (1991

. ודעה  לבעל  הדין  ההחלטה  בבקשהטענת  פסלות  הוא  עשרה  ימים  מהיום  שבו  ה

מטעמים "  לתקנות  ניתן  להאריך  את  המועד  האמור  125מתוקף  הוראתה  של  תקנה  

 ". מיוחדים שיירשמו
הדין  זה  נוקט  גישה  סלחנית  שאינה  נועלת  את  שערי -כי  בית,  הלכה  פסוקה  היא.  10

כי ,  נפסק  לא  אחת,  עם  זה".  טעם  מיוחד"קיומו  של  -הדין  בשאלת  קיומו  או  אי-בית

תועיל  למערער  רק  אם  יצליח  להוכיח  כי  הסיבה ,  הדין-גישה  סלחנית  זו  של  בית"

ציון   1012/01ח  "עא"  (בנסיבות  חיצוניות  שהן  מחוץ  לשליטתו,  לעיכוב  מקורה

ידיעת -כי  אי,  עוד  נפסק).  31)  25(לג,  עבודה  ארצי  ,  המוסד  לביטוח  לאומי–סימניאן  

להארכת  מועד  להגשת  ערעור "  דטעם  מיוח"תוכנו  של  דבר  חיקוק  אינה  מהווה  

 ).552ע כה "פד,  הבנק הבינלאומי הראשון–אליעזר גת  95-9/ע נג"דב(
. לאחר  שעייננו  בטענות  הצדדים  הגענו  לכלל  מסקנה  כי  דין  הערעור  להידחות.  11

במקרה  דנן  עסקינן  בבקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  על  החלטה  בעניין 

 : המשפט העליון כי-רונה בביתבעניין דומה נפסק לאח. פסלות
בנושא  זה  נקבעו  מועדים  קצרים  בדין .  המדובר  בבקשה  לארכה  בעניין  פסלות'

נוכח  הצורך  להביא  טענות  פסלות  לסיומן  במהירות ,  לשם  הגשת  ערעור

נדרש  טעם  מיוחד  מוגבר  לצורך  הארכת  המועדים ,  על  רקע  זה.  האפשרית

מפי ,  מ"א  רכב  בע.מרגלית  ש'  נאנטולי  ברינשטיין    2649/03בשא    ('.האמורים

יגאל  עדן   8847/99א  "וכן  ראו  בש  2750)  2(2003על  -תק,  הרשם  עודד  שחם

 )25) 2(2000על -תק, יפה עדן' נ
, במקרה  שלפנינו  לא  נימק  המערער  את  האיחור  בהגשת  הערעור  בטעם  כלשהו

 לפיה  ערעור  על  החלטה  בעניין,  לתקנות)  ב(ג112ידיעת  תוכנה  של  תקנה  -למעט  אי

לפיה ,  כי  בניגוד  לטענת  המערער,  יובהר.  טענת  פסלות  יש  להגיש  תוך  עשרה  ימים

הוגש  הערעור  באיחור  של  שלושה  ימים  שכן  ימי ,  הוגש  הערעור  באיחור  של  יום  אחד

, אף  שאין  הם  ימי  עבודה  נמנים  הם  במניין  הימים  לצורך  הגשת  ערעור-על,  מנוחה
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 .שר לא התקיים במקרה שלפנינו תנאי א–זולת אם הם הימים האחרונים בתקופה 
" טעם  מיוחד"האם  העובדה  שהמערערת  אינה  מיוצגת  יכולה  להוות  ,  שקלנו.  12

פי  הפסיקה  אין  בעובדה  שבעל  דין  אינו  מיוצג  כשלעצמה  כדי -אך  על,  להארכת  מועד

אביבה  לביא   94-9/ע  נב"דב(להוות  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  

 בנישו'  בנישו  נ  488/82ש  "ב;  262)  2(עבודה  ארצי  א,  מ"ן  בעוא'  משרד  נסיעות  רג–

,   מיקרוסופט  קורפוריישן'נמ  "חברת  קוביק  בע  5058/01א  "בש;  727)  4(ד  לו"פ

יובא ,  אף  שייתכנו  מקרים  שבהצטרף  נתון  זה  לנתונים  אחרים,  )134דינים  עליון  ס  

נו לא  השתכנע.  נתון  זה  בחשבון  לקולא  במסגרת  השיקולים  להארכת  מועד

 .שהמקרה הנוכחי נמנה על אותם מקרים
כי  גם ,  מנת  להפיס  את  דעתה  של  המערערת  סבורים  אנו-לא  למותר  לציין  ועל.  13

 . אם בכלל, גם לו היה נשמע הם נמוכים ביותר, סיכויי הערעור, לגופו של עניין
 ".דין הערעור להידחות,  לאור כל האמור לעיל–סוף דבר . 14

 :  סטיב אדלר הנשיא'כבפי  נפסק מ11/037 ח"עא -ב

שלא ,  )רינה  איש  שלום(הדין  הארצי  -לפנינו  ערעור  על  החלטת  רשמת  בית.  1"

; השופטת  ורדה  סמט(הדין  האיזורי  -להאריך  המועד  להגשת  ערעור  על  החלטת  בית

שלא  לבטל ,  )4036/02  ,4291/01  ,4225/01  ,4352/01  ,3151/01,  3264/02א  "בש

הערעור  שבפנינו  הינו .    עובדים  זרים  מסין144דין  אשר  מחק  תביעות  של  -פסק

הדין  האיזורי -  עובדים  מסין  שהגישו  לבית144מהלך  דיוני  נוסף  הכרוך  בקבוצה  בת  

. תביעות  נגד  המשיבה)    בפנינו2הוא  המשיב  (דין  רונן  -באמצעות  עורך,  אביב-בתל

טה   עובדים  בא  לכלל  הכרעה  חלו7עניינם  של  .    הליכים  נפרדים9-התביעות  חולקו  ל

 ע"ע(  137הדין  האיזורי  -דינו  של  בית-דיננו  בערעור  שהגישו  על  פסק-עם  מתן  פסק

1028/02  Xue Bin  –  טרם  פורסם  (מ"  חברה  לעבודות  הנדסיות  בע–  דורי  'חברת  א ,

העובדים  הנותרים  עזבו  את  הארץ  בטרם  היה  סיפק  בידי ).).  20.3.2003ניתן  ביום  

: להלן  גם(מערערים  שבפנינו  חלק  מה.  הדין  קמא  לברר  את  תביעותיהם-בית

על  הרכבה  של  קבוצת .  שייכים  לקבוצה  זו  של  עובדים  שעזבו  את  הארץ)  התובעים

  ...המערערים ועל נפקותה לענייננו נעמוד בהמשך
 הדין והדיון 

נחה ,  הדין  קמא-לרבות  בתיקי  בית,  לאחר  שעיינתי  בכלל  החומר  שהונח  בפני.  8

 . להתערב בהחלטת הרשמת, בנסיבות המקרה, כי אין מקום, דעתי
-  לתקנות  בית73קבוע  בתקנה  ,  המועד  להגשת  ערעור  בזכות.  העיקרון  ידוע  וברור

                                                           
 .277) 3(2003אר -תק, מ"דורי חברה לעבודות הנדסיות בע. א' נ'  ואחPan Guiyu 11/03ח "עא  7
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.   ימים30והוא  )  תקנות  סדרי  הדין:  להלן  (1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  

לתקנות  סדרי  הדין )  א(74המועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  קבוע  בתקנה  ,  כך

ארכת  מועד  להגשת  ערעור  או  בקשת  רשות  ערעור על  המבקש  ה.    ימים15והוא  

  לתקנות  סדרי  הדין 125זאת  משתקנה  .  להצביע  על  טעם  מיוחד  כדי  שבקשתו  תענה

מטעמים  מיוחדים "שהרשם  רשאי  להאריך  מועד  שניקבע  בחיקוק  ,  קובעת

הדין  בעניין  סעיד  אבו  הרביד -עמדה  בפסק,  השופטת  נילי  ארד,  חברתי".  שיירשמו

ניתן ,  לא  פורסם  (מ"  פרי  תנובה  בע–'  סעיד  אבו  הרביד  ואח  1014/02ח  "עא('  ואח

ניתן  ביטוי  לחשיבות  שמייחס ,  "טעם  המיוחד"על  כך  שבדרישת  ה))  27.3.2001ביום  

, מחוקק  המשנה  לזכותו  של  צד  מתדיין  לדעת  אם  הסתיימה  ההתדיינות  וזכייתו  בידו

סופיות  הדיון ,  לשון  אחרת.  או  אם  צפוי  הוא  להמשך  ההליכים  בדרך  של  ערעור

 . מחייבת תחימת מועדים לאפשרות התמשכותם של ההליכים
כמוהו  כשקית "  טעם  מיוחד  "  השופט  בעז  אוקון,הרשם'  כבאם  להיזקק  לביטוי  של  

סול '  משה  ידידיה  נ  6842/00א  "ע(  היא  אינה  עומדת  עד  שלא  יוכנס  לתוכה  משהו  –

 ? "משהו" אותו אך מה הוא.) 15.3.2001ניתן ביום , לא פורסם ('קסט ואח
 :  בקובעוהשופט אוקוןגם על כך עמד 

טעם  מיוחד  הוא  עדיין  מעיל  הקסמים  המייחד  את  הטעמים  המבססים  הארכת '

בכך  אין  בהכרח  משום .  אך  קשה  להצביע  על  שיטתיות  כוללת  בהגדרתו,  מועד

 . חולשה
כמוה ,  הניסיון  לקבוע  הגדרה  כללית  הטובה  מראש  לתפיסת  כל  המצבים

כלטאה  היא  משאירה  את  זנבה  בין .  כוד  לטאה  באמצעות  זנבהכניסיון  לל

. אצבעותיך  ובורחת  לה  בידיעה  ברורה  כי  היא  עתידה  לצמח  כהרף  עין  זנב  חדש

המשתנה ,  העדר  כלל  מוצק  אין  משמעו  כי  מדובר  במונח  נזיל,  יחד  עם  זאת

אינו  יכול ,  העיקרון  לפיו  נקבע  תוכנו  של  המונח  טעם  מיוחד.  מפעם  לפעם

ההסבר  לטעם  המיוחד  חייב .    בעריכת  רשימת  מלאי  של  החלטותלהתמצות

אלא  לתת  מרשם ,  לכלול  לא  רק  את  המקרה  היחיד  שהוליד  הכרה  בטעם  כזה

זהו  פשר  הנגיעה  במהות  של  הגדרה .  ביחס  למקרים  העתידים  להתרחש

 .) שם, שם ('.משפטית
  באיתורו  של כי  קשה  למצוא  משנה  סדורה,  דין  רונן  מלמד-עיון  בטיעוניו  של  עורך.  9

עניינה ,  האחת.  דין  רונן-שתי  טענות  בפי  עורך,  הלכה  למעשה.  טעם  מיוחד  כזה

הדין  לגבי  המועד  להגשת -בתקנות  בית,  כביכול,  הבהירות-טעות  בדין  שמקורה  באי

מעורבת  ונוגעת  הן  לחשיבות ,  השניה.  דין  שניתן  במעמד  צד  אחד-ערעור  על  פסק

להלן  נדון  בכל .  הרשמת,  לטענתו,  תפסההעניין  העומד  לדיון  והן  לטעות  אליה  נ
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 . אחת מהטענות כסדרן
 טעות בדין 

 : דין רונן בסוגיה זו הוא כדלקמן-הילוכו של הטיעון של עורך, כמבואר לעיל. 10
הדין -דינו  של  בית-פסק,  דין  יניב  לא  היה  מוסמך  לייצג  את  המערערים  ומשכך-עורך

ה  אינן  מתייחסות  למועד הדין  לעבוד-תקנות  בית.  קמא  ניתן  במעמד  צד  אחד

דין  שניתן  במעמד  צד  אחד  ומשכך  מדובר  בלאקונה  אותה -להגשת  ערעור  על  פסק

  . לתקנות סדר הדין האזרחי398יש למלא באמצעות היקש מתקנה 
לקבוע  שהמניין  להגשת  ערעור  יחל  מיום  מתן  ההחלטה  בבקשה  לביטול ,  לאמור

 . הדין-פסק
הדברים  אמורים  בראש  ובעיקר .  ל  מה  לסמוךספק  בעיני  אם  להלך  זה  של  טיעון  יש  ע

דין  שניתן -כי  אכן  מדובר  בפסק,  לב-בתום,  דין  רונן  לסבור-לגבי  יכולתו  של  עורך

 . ..כי הוא זה המייצג את המערערים, במילים אחרות. במעמד צד אחד
הלכה  היא  בדיני ,  כפי  שאף  ציינה  הרשמת  בהחלטתה,  מעבר  לאמור  נוסיף.  11

  של  בעל  דין  הנוגעת  לעניין  שבחוק  אינה  מהווה  צידוק הארכת  מועדים  שטעות

  אם .)552ע  כה  "פד,    הבנק  הבינלאומי  הראשון–גת    95-9/ע  נג"דב(להארכת  מועד  

שבהצטרפה  לטעמים "  נסיבה  מקלה"יכולה  היא  לשמש  ,  בנסיבות  מיוחדות,  כי

  ימית  חניה  גרירה –עיסא  עובייד    24-13/ע  נו"דב(נוספים  תצדיק  הארכת  מועד  

קביעה  זו  מובילה  אותנו  אל  השאלה  האם ).  648ע  כט  "פד,  'מ  ואח"ירותים  בעוש

שהנם ,  האינטרס  הציבורי  הגלום  בבירור  תביעות  המערערים,  קרי,  חשיבות  העניין

 . מצדיקה הארכת מועד, עובדים זרים
 האינטרס הציבורי שבבירור תביעות המערערים 

הדין -ובפרט  למערכת  בתי,  אותעל  חשיבות  זכות  הגישה  של  עובדים  זרים  לערכ.  12

הדין  בעניין -בפסק,  בין  היתר,  דין  זה-וכן  על  מימוש  זכויותיהם  עמד  בית,  לעבודה

  אוליצקי  עבודות  עפר  כבישים  ופיתוח –'  וי  ואח'קיניאנג  1064/00ע  "ע(קיניאנגוי  

 : בקובעו) 625ע לה "פד, מ"בע
ל  גישתם  אל בפני  העובדים  הזרים  ניצבים  מגוון  מכשולים  המקשים  ע  ...'

המחסור ,  על  מכשולים  אלה  ניתן  למנות  את  מחסום  השפה.  הדין-מערכת  בתי

יש ,  לאמור.  הכרת  המערכת  המשפטית  על  כלליה-באמצעים  כלכליים  ואי

להוסיף  את  העובדה  שהעובדים  הזרים  תלויים  במעסיקם  לא  רק  כמקור 

, כתוצאה  מכך.  אלא  גם  כמי  שמחזיק  ברשיונות  השהייה  שלהם  בארץ,  פרנסה

עמידתו  של  עובד  זר  על  זכויותיו  עלולה  להוביל  להפסקת  עבודתו  ולגירושו 

יש  להימנע  ככל  הניתן  מהערמת  מכשול  נוסף  על  דרכם  של ,  משכך.  מהארץ
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  '.הדין-עובדים זרים במימוש זכויותיהם בבית
כאילו  איש ,  דין  רונן-אין  לטענת  עורך,  כמתואר  לעיל,  אולם  במצב  הדברים

כוח  למעט  יפויי  הכוח  לו  עצמו  על -  על  כל  תצהיר  או  יפויילא  חתם"  המערערים"מ

 : בנסיבות אלה אין לנו אלא לאמץ את קביעת הרשמת כדלקמן. מה שתסמוך
הדין  קמא  שיש  מקום  לכבד  את -נראית  לי  איפוא  גישתה  של  השופטת  בבית'

  עצמו 2מה  עוד  שהמבקש  ,  רצונם  של  העובדים  הסינים  לסיים  את  ההליכים

הצהיר  בהליכים  השונים  שניהל  כנגד  העובדים .)  א.  ס–ן  דין  רונ-עורך(

... כי  הקשר  בינו  וביניהם  נותק  זה  זמן  רב,  ועובדים  סינים  אחרים...  הסינים

  בלבד  וספק  בעיני 2הוא  המבקש  ,  בשלב  זה,  דומה  שהיחיד  שהעניין  חשוב  לו

  '.שהרי לא היה צד בתיק העיקרי, אם הוא בעל זכות עמידה בערעור
 . דין זה-שאלת היצוג אין דינה להתברר בבית, לדידנו, כך
 ".אין צו להוצאות, בנסיבות העניין . הערעור נדחה–סוף דבר . 13

  : שמואל צור השופט'כב נפסק מפי 1027/028ח "עא -ב

; שלום-הרשמת  רינה  איש(דין  זה  -לפנינו  ערעור  על  החלטתה  של  רשמת  בית.  1"

תה  בקשתו  של  המערער  להארכת  מועד בה  נדח,  21.7.2002מיום  ,  )1235/02א  "בש

עב   (25.2.2002הדין  האיזורי  בחיפה  מיום  -דינו  של  בית-להגשת  ערעור  על  פסק

5182/00.(..  
 דיון והכרעה 

 1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -  לתקנות  בית73המועד  הקבוע  בתקנה  .  7

 126  תקנה  .הוא  שלושים  יום,  הדין  האיזורי-דין  של  בית-להגשת  ערעור  על  פסק

 : קובעת כי, לתקנות אלה
הדין  לא  תבוא  במניין  הימים  שנקבעו  בתקנות  אלה  או -תקופת  פגרה  של  בית'

הדין  או  הרשם  לפי -כן  הורה  בית-אם-אלא,  הדין  או  הרשם-שנקבעו  בידי  בית
  '.העניין אחרת

  קובע  את  פגרת  הפסח 1984-ד"התשמ,  )פגרות(הדין  לעבודה  -  לתקנות  בית1תקנה  

חלה  פגרת  הפסח  בין  התאריכים ,  בשנה  זו.  בו'  ד  בניסן  עד  כ"  מיום  יבכל  שנה

הדין -משהמערער  קיבל  את  פסק,  בהתחשב  בתקופת  הפגרה.  2.4.02  עד  27.3.02

 . 10.4.02המועד האחרון להגשת ערעורו היה ביום , 3.3.02לידיו ביום 
  ימים  להגשת 9נותרו  לו  עוד  ,  מועד  בו  גויס  המערער  בצו  חירום,  1.4.02ביום  ,  לפיכך

 . הערעור
                                                           

 .68) 1(2003אר -תק, ' אח2-נציבות שירות המדינה ו' אשר חורב נ 1027/02ח "עא  8
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-היא  סמכות  שבשיקול,  הדין  להאריך  את  המועד  להגשת  ערעור-סמכותו  של  בית.  8

, 1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -  לתקנות  בית125המעוגנת  בתקנה  ,  דעת

אשר "  טעם  מיוחד"על  המבקש  להצביע  על  ,  מנת  שתנתן  הארכת  מועד-ולפיה  על

 . יצדיק היענות לבקשתו
  אברהם –יוסף  קוטלר    9-81/ע  נא"דב(נקבע  בפסיקה  ,  וגע  להארכת  מועדיםבכל  הנ

ההולמת  את  ייעודו ,  סלחנית'כי  יש  לנקוט  בגישה  ))  לא  פורסם  (מ"פרזלי  ובניו  בע

אין  בגישה  סלחנית  זו  כדי  לגרום  לקבלתה  של  כל ,  אולם.  'הדין  לעבודה-של  בית

הדין  כי -שוכנע  ביתגישה  זו  תובא  בחשבון  רק  מקום  בו  .  בקשה  להארכת  מועד

הגישה  הסלחנית  תינקט  רק  כאשר  יוכיח .  לב-האיחור  נבע  מסיבות  מוצדקות  ובתום

בנסיבות  חיצוניות  שהן  מחוץ ,  ולו  בחלקה,  המערער  כי  הסיבה  לעיכוב  מקורה

וכן ;  552ע  כה  "פד,    הבנק  הבינלאומי  הראשון–גת    9-95/ע  נג"דב:  ראו(לשליטתו  

אין  חולק  כי ,  בענייננו).  23ע  כד  "פד,  טין  קליין  מר–מ  "ב  בע"סול  9-198/ע  נא"דב

גיוס  חירום  לשירות  מילואים  הינו  נסיבה  חיצונית  הנמצאת  מחוץ  לשליטתו  של 

אנו  סבורים  שאין  בעובדה  כי  המערער  לא  הגיש  את  כתב  הערעור  עד .  המערער

כדי  להצביע  על ,    ימים  להגשתו9כשנותרו  לו  עוד  ,  קרי,  למועד  גיוסו  בצו  חירום

בחלוף  הנסיבה  החיצונית  בדמות  גיוס  חירום .  לות  או  זלזול  בסדרי  הדיןהתרש

הזדרז  המערער  ופנה  ללשכה  לסיוע  משפטי  יומיים ,  )23.4.02(לשירות  מילואים  

מייד  בסמוך  לאישור  בקשתו  של  המערער  להענקת  סיוע .  לאחר  ששב  משירותו

 . הוגשה הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור, משפטי
המערער  פעל  בשקידה  סבירה  כדי  לממש  את ,  כי  בנסיבות  הענייןאנו  סבורים  .  9

אל  נכון  בשל ,  הערעור  הוגש  באיחור.  זכויותיו  ולהגיש  את  הערעור  בהקדם  האפשרי

אין ,    הערעור  מתקבל–סוף  דבר  .  10.  ולו  בחלקן,  נסיבות  שלא  היו  קשורות  במערער

  ".צו להוצאות

 : נקבע כי 2489/039) ם-י(ב "ע -ב

בבקשה ,  3.8.03  שניתנה  ביום  הרשמת  שטיין'  כב  ערעור  על  החלטת  בפנינו.  1"

  ...להלן ההחלטה, 15703/03א " בש–להארכת מועד 
 דיון

 : השאלות המשפטיות העולות מטענות הצדדים הדרושות הכרעה בערעור זה הם. 16
הרשמת  בניגוד  להחלטתה '  האם  בהחלטתה  בבקשה  להארכת  מועד  פעלה  כב.  א

הרשמת  על  עובדות  שלא  היו '  והאם  בהחלטתה  הסתמכה  כב,  וןשנתנה  במהלך  הדי

                                                           
 .2273) 1(2004עב -תק, ברמן איתנה' המועצה המקומית מעלה אפרים נ 2489/03) ם-י(' עב  9
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 . ברשותה
  לתקנות 125הרשמת  לעניין  טעם  מיוחד  הנדרש  בסעיף  '  האם  נכונה  פרשנות  כב.  ב

והאם  ישמה  כדבעי  את  הפרשנות ,  1991-א"התשנ,  )סדר  הדין(הדין  לעבודה  -בית

 .הנכונה
. בבקשה  להארכת  המועד,  הרשמת'  שנערך  בפני  כב,  עיינו  בפרוטוקול  הדיון.  17

כי  תתייחס  בהחלטתה  לבקשה )    לפרוטוקול4'  עמ(הרשמת  קבעה  בהחלטתה  

  האם  קיבלה  המשיבה –בעניין  טענתה  לגבי  העובדה  השנויה  במחלוקת  ,  המערערת

המערערת  טענה  אז  כי  אין .  2003תשמע  אך  ורק  בחודש  מרץ  '  את  מכתבה  של  גב

לתצהירה '  נספח  ח  (11.2.03יך  עדות  לכך  שהמבקשת  קיבלה  את  המכתב  נושא  תאר

כי  את ,  ולא  הצהירה  המשיבה  על  כך  בתצהירה,  רק  בחודש  מרץ)  של  המשיבה

עניין  זה  לטענת  המערערת  יש  בו  כדי  לקבוע  כי .  המכתב  קיבלה  אך  ורק  בחודש  מרץ

ואין  הצדקה  לקבלת  בקשתה  בקשתה  להארכת ,  המשיבה  התרשלה  בניהול  ענייניה

 . המועד
כי  לא  היה  מקום  לטענתה  של  המערערת  מבחינה  עובדתית הדין  סבור  -בית.  18

 16-19בסעיף  (,  הרשמת'  המשיבה  מסרה  בתצהירה  שהיה  בפני  כב.  ומשפטית

כן -כמו.  מדוע  נדרשה  לבקשה  להארכת  המועד,  הסבר  מניח  את  הדעת,  )לתצהירה

  ובו  הסברה  של  גזברות 11.2.03תשמע  מיום  '  צרפה  לתצהירה  את  המכתב  לגב

מכתב  זה  שונה  מהותית  ממכתבים  קודמים .  הזכאות  לפנסיה-לאיהמועצה  לסיבה  

ביום ,  ה  קופולוביץ  בו  נכתב"שנמסרו  למשיבה  ובין  היתר  מכתבו  של  ראש  המועצה  ה

בכל  אופן  תוכנו  בוודאי  הגיע  למשיבה .  כי  למשיבה  זכות  לפנסיה  תקציבית,  3.9.99

ום  שהאמינה הרשמת  קיבלה  את  טענת  המשיבה  מש).  11.2.03(לאחר  מועד  כתיבתו  

אף  לאחר  שנתקבל  אצלה  מכתבה  של ,  לב  שהיא  זכאית  לזכויות  פניסיוניות-בתום

המורה  למועצה  לשלול ,  כוח  המערערת-בצירוף  העתק  ממכתבו  של  בא,  תשמע'  גב

סברתה .  השופט  נויגבורן'  כבדין  של  -את  זכויותיה  הפניסיוניות  בהתבססו  על  פסק

ה  כולל  מסמכי  המערערת  ובין של  המשיבה  מבוססת  על  המסמכים  שהיו  ברשות

החלטתה  של  הרשמת ).  11'  הרשמת  עמ'  ראו  החלטת  כב(היתר  הסכם  רציפות  

כן  הרשמת -כמו.  מפרטת  את  השתלשלות  האירועים  ומתייחסת  למכתב  האמור

התייחסה  ולא  התעלמה  מטענתה  של  המערערת  כי  המשיבה  התמהמה  מלהגיש  את 

משקיבלה  הרשמת  את ).  '  פסקה  ד10'  עמ,    פסקה  ג9'  עמ.  (הבקשה  להארכת  המועד

הרי  באופן  הענייני ,  גרסת  המשיבה  לפי  תצהירה  כאמור  לעיל  וכאמור  בהחלטתה

  קיבלה 2003והברור  ביותר  מיותרת  ההכרעה  העובדתית  באיזה  יום  בחודש  מרץ  

ניתן  לומר  שהרשמת  קבעה  שאין  משמעות .  תשמע'  המשיבה  את  מכתבה  של  גב
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תא '  באיזה  יום  התקבל  מכתבה  של  גב)  שלא  פורט  בתצהיר(לטענת  המערערת  

 . 2003בחודש מרץ , שמע
כאשר  העדים  כלל ,  הדין  אינו  מכריע  במהימנות  התצהירים-כערכאת  ערעור  בית.  19

הרשמת  לפיה  המשיבה  לא  התרשלה '  קביעתה  העובדתית  של  כב.  לא  הופיעו  בפניו

  של לב  נסמכת  על  התשתית  הראייתית  המפורטת  בתצהירה-ולא  היתה  חסרת  תום

ראה (כוחה  שהציע  שתחקר  -תצהיר  עליו  לא  נחקרה  חרף  עמדת  בא,  המשיבה

כפי  שציינה .  לא  מצאנו  בקביעתה  זו  של  הרשמת  פגם).  17  שורה  3'  פרוטוקול  עמ

  לתיקון –הרשמת  בהחלטתה  היתה  רשאית  להתייחס  אף  לסיכויי  הבקשה  גופה  

לא (    הדסההסתדרות  מדיצינית'  רחל  רביניאן  נ  53-9/ע  נה"דב  (–הדין  -פסק

אין  לאמר .  הרשמת  פירטה  מעבר  לנצרך  את  טענות  הצדדים  לפרטי  פרטים).  פורסם

 .  על סמך חומר שאינו נמצא בתיק–הרשמת מבוססת ' כי החלטת כב
ואין ,  וטעמיה  שלה,  הרשמת  לדרישת  הטעם  המיוחד'  מקובלת  עלינו  פרשנות  כב.  20

בהחלטתה  חשיבות  העניין כפי  שפרטה  הרשמת  .  אנו  מוצאים  להוסיף  דבר  על  דבריה

לאחר  שקיבלה  את  גרסת ,  והחשש  לעוול  שלא  יתוקן  הינו  טעם  מצטבר  להחלטתה

, המשיב  להשתלשלות  האירועים  ומצאה  כי  לא  מדובר  ברשלנות  מצידה  של  התובעת

שטעותה  של ,  כן  נסמכת  הרשמת  על  כך.  לב  מצידה-ובכל  אופן  לא  היה  חוסר  תום

מהם  יכולה  היתה  המשיבה ,  ל  המערערתמקורה  בין  היתר  במסמכים  ש,  המשיבה

כל  זאת  כמכלול .  לסבור  שאין  ערעור  והרהור  באשר  לזכאותה  לפנסיה  תקציבית

 . מצטרף לטעם מיוחד המצדיק מתן אורכה
כי  בשל ,  לאור  הדברים  האלו  אין  אנו  מוצאים  צורך  להכריע  בטענות  המשיב.  21

, ינו  חל  עליה  במקרה  דנןעיקרון  סופיות  הדיון  א,  מעמדה  של  המערערת  כגוף  ציבורי

הרשמת '  שכן  הגענו  להחלטה  כי  דין  הערעור  להידחות  על  בסיס  טעמיה  של  כב

הדין  לעבודה  לא  לראות  בכללי -כי  גישתו  של  בית,  נציין  שוב.  כמפורט  לעיל

נכונה  בין  אם  מדובר  בגוף ,  באם  יש  בכך  צורך,  הפרוצידורה  מחסום  מלדון  בעיקר

. ר  לכל  שההשלכות  לפגיעה  בזכויות  המשיבה  קשותבמקרה  דנן  ברו.  ציבורי  או  פרטי

  באשר  לבקשה  לתיקון השופט  נויגבורן'  כבאין  זה  נכון  למנוע  ממנה  את  הדיון  בפני  

הדין  וראוי  שהעניין  יבורר  לאשורו  מבלי  לחסום  את  הדרך  בפני  הבירור -פסק

 .באמתלות פרוצדורליות
הרשמת '  לטת  כב  הערעור  על  ההחלטה  בקשר  להארכת  מועד  והח–  סוף  דבר.  22

-  כדי  שידון  בבקשה  לתיקון  פסקהשופט  נויגבורן'  לכבהתיק  יועבר  .  תשאר  על  כנה

 ".דינו
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נקבע .  הסף  של  בקשה  לביטול  פסק  בורר-  נדונה  בקשה  לדחיה  על1299/9910  )'חי(ב  "ע  -ב

 : כי

שלטענתה  נמסר ,    הגישה  המבקשת  בקשה  לביטול  פסק  בוררות8.4.99ביום  .  1"

  .13.2.99לידיה ביום 
הסף  של  הבקשה  לביטול  פסק -  הגיש  המשיב  בקשה  לדחיה  על23.6.99ביום  

  יום 45בוררות  מן  הנימוק  שביום  הגשת  הבקשה  בתיק  הבוררות  חלפו  להם  ה

 . 1968-ח"תשכה, לחוק בוררות) א(27במסגרתם ניתן להגיש את הבקשה מכוח סעיף 
הסף -דחיה  על  הוחלט  להכריע  קודם  בבקשה  ל24.5.00בדיון  שהתקיים  ביום  .  2

  ...לאחר שתינתן לצדדים אפשרות להגיש את סיכומיהם בכתב
 דיון והחלטה . 6
האם  בקשתה  של :  השאלה  העיקרית  העומדת  על  המדוכה  בעניין  זה  היא.  א

   יום  לפי  סעיף 45או  שהיא  עומדת  במגבלת  הזמן  של  ,  המבקשת  הוגשה  באיחור
 ? 1968-ח"התשכ, לחוק הבוררות) א(27
 : להלן נביא את סדר המועדים הצריכים לענייננו, את הדבריםמנת לחדד -על

 . הדין של הבורר לידי המבקשת- נמסר פסק13.2.99ביום . 1
 . 30.3.99המועד האחרון להגשת הבקשה לביטול פסק הבורר חל ביום . 2
 . 29.3.99 עד יום שני 36.3.99, חג הקורבן החל ביום שישי. 3
 . 7.4.99 והסתיימה ביום 31.3.99פגרת הפסח חלה ביום . 4
 . 8.4.99המבקשת הגישה את הבקשה ביום . 5
המשפט -לא  יזקק  בית'קובע  ,  1968-ח"התשכ,  לחוק  הבוררות)  א(27סעיף  .  ב

אם  ניתן  בפני ,  לבקשת  ביטול  שהוגשה  כעבור  ארבעים  וחמישה  יום  מיום  מתן  הפסק

העתק ,  דיןידי  בעל  -ידי  הבורר  או  על-על,  או  מהיום  שנמסר  למבקש,  המבקש

אף ,  המשפט  רשאי  להאריך  את  התקופה  האמורה-בית;  אם  ניתן  שלא  בפניו,  הפסק

מטעמים  מיוחדים  שיירשמו  ובכל  מקרה  שהוגשה  בקשה  לאישור ,  אם  כבר  עברה

  '. חוץ-פסק בוררות
מאחר ,  א27  הימים  הקבועים  בסעיף  45פגרת  הפסח  התחילה  אחרי  חלוף  אותם  .  ג

  ותחילת  פגרת  הפסח  היתה  ביום 30.3.99יה  יום  והיום  האחרון  להגשת  הבקשה  ה

לכן  אין  כל  רלבנטיות  לתקופת  פגרת  הפסח  בענייננו  כך  גם  חופשת  חג ,  31.3.99

האם  התקיימו  בנסיבות  העניין ,    מכאן  השאלה29.3.99הקורבן  שהסתים  ביום  

 ? טעמים מיוחסים המחייבים הארכת מועד להגשת הבקשה

                                                           
 .389) 2(2002עב -תק, גבארין עדנאן' עיריית אום אל פחם נ 1299/99) 'חי(ב "ע  10
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בה  ציינה ,  ודעה  על  חופשה  מרוכזת  לכל  עובדיה  פרסמה  המבקשת  ה22.3.99ביום  .  ד

  ועד 27.3.99החל  מיום  ,  תהיה  בת  שבעה  ימים'  99כי  חופשת  חג  הקורבן  לשנת  

 : וזאת לפי הפירוט הבא,  הוא יום עבודה רגיל4.4.99ויום , 3.4.99
,   עד  יום  שלישי27.3.99החל  מיום  שבת  ,  חופשת  החג  הרשמית  היא  ארבעה  ימים.  1

30.3.99.  
 . אשר יהיה יום בחירה שני, 31.3.99, ביום החמישי בחופשה זו היא יום רביעי. 2
היום  השלישי  בחופשה  זו  הוא  יום  חמישי  או  שבת  אשר  יהיה  יום  בחירה  שלישי .  3

  שנים 5ולאלו  שאין  להם  ותק  של  ,    שנים  ומעלה5ואחרון  לעובדים  בעלי  ותק  של  

 . יום חופשה זה יהיה על חשבון החופשה השנתית
  מאחר  שזהו  היום  האחרון 30.3.99המשיבה  היתה  צריכה  להגיש  את  הבקשה  ביום  .  ה

יום ,    היה  היום  האחרון  בחג  הקורבן29.3.99א  לחוק  הבוררות  יום  27לפי  סעיף  

 .  החלה חופשת הפסח31.3.99
יצאו  לחופשה  מרוכזת  כדי ,  האם  יש  בעובדה  כי  עובדי  המשיבה  בהנחיית  המשיבה

 ? א לחוק הבוררות27אמור בסעיף להוות טעמים מיוחדים כ
במניין  ימי  תקופה  יבואו  גם ':  קובעת  כי,  1980-מ"ג  לחוק  הפרשנות  התש10סעיף  .  ו

זולת  אם  הם  הימים  האחרונים ,  פי  תיקון-פגרה  או  שבתון  שעל,  ימי  מנוחה

 . 'שבתקופה
 : א לפקודת סדרי השלטון והמשפט קובע18סעיף . ז

 : ... ימי מנוחה'
הזכות  לקיים  ימי  מנוחה  בשבתם  וחגיהם  חגים  אלה  ייקבעו לשאינם  יהודים  
  '.פי החלטת הממשלה שתפורסם ברשומות-לגבי כל עדה על

עולה  כי  ימי  חג  הקורבן  נחשבים  כימי '  וז'  מסעיפי  החוק  שצוטטו  לעיל  בסעיף  ו.  ח

 . מנוחה
 : עתה נבדוק אם היציאה לחופשה מרוכזת מהווה טעם מיוחד. ט

ואין  היא ,  ג  לחוק  הפרשנות10פי  חיקוק  כדרישת  סעיף  -חופשה  זו  היא  לא  על

 . מהווה טעם מיוחד להארכת המועד
דין -בקשר  הזה  נציין  כי  בשורה  ארוכה  של  פסקי,  איחור  בענייננו  הינו  ביום  אחד

עיריית '  וולפסון  נ  236/97-13ע  "דב(איחור  הוא  ,  נקבע  כי  גם  איחור  של  יום  אחד

 ). 134) 2(לא, ראשון לציון
היא ,  בקשת  ידעה  כי  בסוף  חודש  מרץ  ותחילת  חודש  אפריל  נופל  חג  הקורבןהמ.  י

דבר  המוכיח  כי  אין  נסיבות  חיצוניות  שהיו ,  22.3.99אף  פרסמה  הודעה  על  כך  ביום  

, כן  מוטלת  עליה  החובה  לדאוג  ולמלא  אחר  הוראות  החוק-על,  מחוץ  לשליטתה
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 . ולעמוד במגבלת הזמן הקבועה בו
כי  המבקשת  ניסתה  פעמים  רבות  לתקוף  את  פסק ,    עולהובדות  שתוארו  לעילעמה

היא  הגישה  נגדו  צו  מניעה  וניסתה  להוכיח  כי  הוא  מושפע  מתיקים  אחרים ,  הבורר

כי  היא  יכולה ,    קבעל"  מייבלום  ז'השופט  הראשי  ד'    כבאך,  שניהל  נגד  המבקשת

 ,אם  תוגש  בקשה  כזו,  להעלות  טענותיה  בעתיד  במסגרת  בקשה  לביטול  פסק  הבורר

ואף  הוא  דחה  ערעור  זה ,  הדין  הארצי  לעבודה-על  החלטה  זו  ערערה  המשיבה  לבית

 . ל"השופט מייבלום ז' כבתוך אימוץ נימוקיו וקביעתו של 
השתלשלות  עובדות  אלו  מראה  כי  למשיבה  היתה  כוונה  להגיש  בקשה  בעתיד 

ובר כן  לא  מד-כמו,  לא  מדובר  ברעיון  שצץ  לו  בימים  האחרונים,  לביטול  פסק  הבורר

 . באיזשהו גורם חיצוני שמשפיע עליה בתקופה זו ושמהווי טעמים מיוחדים
המבקשת  תכנס  לגדר  המונח  טעמים  מיוחדים  רק  אם  תצליח  להוכיח  כי  הסיבה .  יא

 9-95/ע  כג"ראה  דב(לעיכוב  מקורה  בנסיבות  חיצוניות  שהיו  מחוץ  לשליטתה  

הדין  לא  שוכנע -  בית,  לעילדין  ענבר-ופסק,  552ע  כה  "פד,  ל"בל'  אליעזר  גת  נ

 . שנסיבות כאלה היו מנת חלקה של המבקשת
אשר  נזכר  בסעיף "  טעמים  מיוחדים"תשובתינו  לשאלה  זו  טמונה  בפרשנות  המונח  

  לתקנות 528  נהלחוק  הבוררות  דומה  ללשון  תק)  א(27הלשון  של  סעיף  ,  א  לעיל27

ם  אלו כי  יש  לתת  למילי,  המשפט  פסק-בית,  1984-ד"התשמ,  סדר  הדין  האזרחי

מ "פ,  לקר'  תבור  נ  528,  2913/75'  אותו  הפירוש  שניתן  להן  בתק)  א(27שבסעיף  

 ). 190, 188) א(ו"תשל
הסיכויים  להצלחה  בביטול  פסק  הבוררות  אינו  מהווה  טעם  בפני  עצמו  שיש  בו .  יב

הטעמים  המיוחדים  צריכים  להתייחס  לאיחור 'בעניין  זה  נקבע  ,  כדי  לסייע  למבקשת

את  האיחור  וליטול  ממנו  את "  לנטרל"דות  והם  צריכים  בהגשת  בקשת  ההתנג

אולם  אין  לראותם ,  ייתכן  שהטעמים  דלעיל  יביאו  לביטול  פסק  הבוררות...  עוקצו

, יחזקל'  יחזקל  נ  708/70)  ם-י('  המ,  'כטעמים  מיוחדים  לצורך  בקשה  להארכת  מועד

 . 3מ עד "פ
  מועד  ישקלו אין  זה  מן  הראוי  שבבקשה  להארכת,  פי  ההלכה  הפסוקה-על.  יג

שיקול  זה  נעשה  בנסיבות  מיוחדות  ואף  אין  כל  חובה  להביא ,  הסיכויים  לבקשה

ע "  פד,  מדינת  ישראל–  יוסי  אגס  13-19/ע  נא"ראה  למשל  דב(  .בחשבון  שיקול  זה

ע "דב;  )לא  פורסם  ('  איתן  וינראב  ואח–הפועל  נהריה    13-93/ע  נה"דב;  167כג  

 ). 112) 3(כט, מ"רה ושירותים בעימית חניה גרי' עיסא עבייד נ 13-24/נו
ומצאנו ,  ל  ולמען  הזהירות  בדקנו  את  טענות  הצדדים  לגופו  של  עניין"לאור  הנ.  יד

 : כי
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  :לשטר הבוררות נקבע כי' בסעיף ה. 1
פי  תוצאות  פסק -דין  חוסין  אבו  חוסין  ישולם  הוא  על-שכרו  של  הבורר  עורך'

ישא  במלוא  הוצאות  הבורר דהיינו  הצד  שלחובתו  יינתן  פסק  בוררות  .  הבוררות

ד "נ'  תיק  מס('  הדין  הנכ-הכל  לפי  המוסכם  מלכתחילה  בבית,  ושכר  טרחתו

12/1922.('  
 25%  -את  המשיב  ב  טרחה  ואילו-  משכר75%הבורר  חייב  את  המבקשת  בתשלום  

טרחת -בנוסף  לכך  חייב  הוא  את  המבקשת  בהוצאות  מומחה  ושכר,  הטרחה-משכר

 . מ כחוק"ח בצירוף מע" ש50000 דין למשיב בסכום כולל של-עורך
והמפורשת  בתוספת  לחוק  הבוררות ...,  הבורר  רשאי  להורות  בדבר  הוצאות  הצדדים

דעת -המשיב  צירף  חוות,  ופסקו  בדבר  הוצאות  אלו  אינו  מהווה  כל  חריגה  מסמכות

-והבורר  חייב  כמובן  לסיום  גםבהוצאות  עריכת  חוות,  ידי  רואה  חשבון-שנערכה  על

 . הדעת
, הפרשי  שכר,  בין  היתר,  טר  הבוררות  הוגדרה  תביעתו  של  המשיב  ככוללתלפי  ש.  2

זכויות  סוציאליות  וגמולי  שכר  ותוספות  שכר  המתחייבות  מעצם  תפקידו  וטרם 

 . ידי המבקשת-שופה בהן על
, המבקשת  טוענת  שהמשיב  חרג  מסמכותו  עת  שפסק  פיצויי  הלנת  שכר  למשיב

) 3(ד  לד"  פ,הדין  הארצי  לעבודה-  בית'דיין  נ  760/79צ  "דין  בג-בהסתמכו  על  פסק

 : כיהשופט ברק ' כבידי -דין זה נקבע על-אולם בפסק, 820
בנסיבות  אלה  איני  רואה  כל  סיבה  מדוע  לא  יכלו  הצדדים  להגיע  להסכם '

ומה  שעשוי  לשמש  נושא  להסכם  בין  הצדדים ,  ביניהם  בדבר  הזכות  לשכר

  '.עשוי אף לשמש נושא לבוררות ביניהם
-  תק,חן  יוסף'  אמנון  ושרה  בן  דרור  נ  85/92)  א"ת(פ  "דין  ה-  נקבע  בפסק,יתרה  מזו

  :כי, ")דין בן דרור-פסק: "להלן(, 433) 3(92דין 
  '.הואיל ונושא זה הוא בר הסכם, מוסמך הבורר לדון בדבר זכות לשכר'

בנוסף ,  מוסמך  הוא  לדון  בהלנת  השכר,  מאחר  והבורר  מוסמך  לדון  בדבר  זכות  לשכר

ין  כי  הבורר  התייחס  לעומק  לטענותיה  של  המבקשת  ודחה  אותן  בציינו לכך  יצוי

שכן  מחד  טוענת  הנתבעת  שאין ,  ראשית  אומר  כי  טענה  זו  יש  בה  סתירה  פנימית'

לשיש  בה "  מחלוקת  כנה"ומאידך  טוענת  ל,  לבורר  סמכות  לדון  בנושא  פיצויי  הלנה

  לחוק 18יף  פי  הוראות  סע-לשכנע  אותי  בדבר  שימוש  בסמכות  המוקנית  לי  על

שנית  הנתבעת  לא  עשתה  מאמץ  כן .  הגנת  השכר  המצדיקה  הפחתת  פיצויי  הלנה

 . 'פי החוק והפסיקה-על, וסביר לשכנע אותי בדבר קיומה של מחלוקת כנה
 :  להוראות אוגדן תנאי שירות העובדים ברשויות המקומיות קובע כי3.1.4סעיף . 3
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ת  אינה  יכולה  להעסיקו עובד  המועסק  במשרה  חלקית  אשר  הרשות  המקומי'

זכאי  לשכר ,  במשרה  מלאה  ושאינו  עבד  בעבודה  אחרת  המשלימה  את  עבודתו

 :לפי הפירוט הבא. מוגדל מעבר לחלקיות החופפת את חלקיות משרתו
  שכר  כל 80%  –  משרה  3/4  שכר  60%  –  משרה  1/2  שכר  30%  –  משרה  1/4

  '...ל"חלקיות משרה אחרת תיחשב יחסית לטבלה הנ
בטענתה  זו  מסתמכת  היא ,  וענת  שהמשיב  עבד  בעבודות  נוספות  אחרותהמבקשת  ט

כוח  של  המשיב  בתיק  אחר  שעניינו  פיצוי  נפגעי  תאונות  דרכים -על  מכתב  מאת  בא

לכן .  בו  הוא  מציין  כי  התובע  עבד  בעבודות  מזדמנות  בנוסף  לעבודתו  אצל  המבקשת

 . לאור דברים אלו אין המשיב זכאי לתוספת האמורה
 : דינו-יחס לסוגיה זו בפסקהבורר התי

ידי  עורכי  דינו  לחברות -כתבי  תביעה  והתראות  שנשלחו  בשמו  של  התובע  על'

ביטוח  לפיצויים  בגין  נזקים  שנגרמו  לתובע  בהזדמנויות  שונות  כטענתו  ובהן 

נראה  לי  כי  טענות  אלה  בדבר  עבוד  נוספת .  נטענה  טענה  של  עבודה  נוספת

הנוטים  להפריז ,  בעים  רבים  אחריםכמו  תו,  תואמות  את  רצונו  של  התובע

מנת  לזכות  ביותר  פיצויים  ואין  לראות  בהם  משום  ראיה -בטענותיהם  על

תימוכין  בדרך  חשיבה  זו  ניתן  לראות  בטענותיו  של  התובע  כי .  משכנעת

בעוד )  'א19  ב  בס  16/ב  ראה(ח  מעבודתו  בעיריה  בחצי  משרה  "  ש1500הרוויח  

כי  הנתבעת ,  מעניין  לציין.  ובעשסכום  זה  רחוק  מהסכום  אותו  השתכר  הת

  אותה  העלה -הכחישה  בזמנו  את  טענותיו  של  התובע  בדבר  עבודה  נוספת

אני  נוטה  לקבל .  המשפט  בנצרת-בתביעת  נזיקין  שהתובע  הגיש  נגדה  בבית

, את  ההנחה  שהתובע  נהג  לעבוד  עבודות  אקראיות  ומזדמנות  בזמנים  שונים

ן  עבד  עבודה  נוספת  באופן אך  קשה  לי  לקבוע  ממצא  פוזיטיבי  שהתובע  אכ

עבודה  שיש  בה  כדי  לשלול  את  זכותו  של ,  קבוע  בנוסף  לעבודתו  בעיריה

 ... מהשכר המשולב60%התובע לתוספת המחשבת את שכרו על בסיס 
הבורר  נתן  את  דעתו  לטענות  הצדדים  בהקשר  זה  ולא '  כפי  שניתן  לראות  כב

הדין -ובדה  שאין  ביתיצויין  ובהתחשב  בע,  לסיכום.  שניתנה  לו  טו...  חרג  מה

 24עילת  ביטול  לפי  סעיף  ...  ומאחר  ו,  משמש  כערכאת  ערעור  על  פסק  הבורר

 דין  בן  דרור-פסקראה  ,  הדין  את  פסק  הבורר-לחוק  הבוררות  יקיים  בית

 : שם נקבע כי) לעיל(
המשפט  הסמכות -הנני  ערה  לכך  כי  ההלכה  קובעת  שאין  בידי  בית'

פט  איננו  יושב  כערכאת  ערעור המש-באשר  בית,  לתקן  טעותו  של  הבורר

  לחוק  הבוררות  שומה 24פי  סעיף  -על  הכרעת  הבורר  ואם  אין  עילה  על
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גם  במקרה  שהבורר  טועה (המשפט  לקיים  את  פסק  הבורר  -על  בית

 113/87א  "  ע-בישום  הדין  המהותי  נקבע  כי  אין  בכך  חריגה  מסמכות

  ').511) 5(ד מה"פ, מ"שטאנג ובניו בע' נתיבי איילון נ
 . עלינו לדחות את הבקשה, שלא הוכח טעם מיוחד להארכת המועדמ. 7
 ".דין-בעקבות דחיית הבקשה הרינו מאשרים את פסק הבורר כפסק. 8

 .דין-בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשה  לביטול  פסקנדונה    15700/0411)  ם-י(א  "בש  -ב

 .הנימוק קשיים כלכליים

 : נפסק כי

 הכרעה . 3"
-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -  לתקנות  בית125בהתאם  להוראות  תקנה  .  א

 . מטעמים מיוחדים שירשמו, הדין רשאי להאריך מועד שנקצב בחיקוק-בית, 1991
 : הלכה היא כי

ידי -דין  זה  נוקט  במדיניות  המעדיפה  בירור  המחלוקות  בין  בעלי  הדין  על-בית'

  אף  בבחינת ,ההולמת  את  ייעודו  ואופיו,  דיון  לגופו  של  עניין  וגישה  סלחנית

ע "ראה  דב(המצדיק  מתן  הארכת  מועד  "  טעם  מיוחד"הטיעונים  לקיומו  של  

עדב  אלראוף '  מ  נ"בע)  1993(אלון  שירותי  דלק  תפעול  וניהול    122/98-9

כי  הסיבה ,  שגישה  זו  תועיל  למערער  רק  כאשר  יוכיח,  דא  עקא...).  מוסא

  שאינן בנסיבות  חיצוניות,  ולו  בחלקה,  לעיכוב  בהגשת  הערעור  נעוצה

 3/99א  "ע  ('.בשליטתו  או  ששיקולי  הצדק  מחייבים  את  שמיעת  הערעור

 ) 391) 1(99אר -תק, מ" סחר בינולאומי ונכסים בע–ל .נ.ב' פרומקין ולדימיר נ
במקרה  זה  עולה  מטיעוני  הנתבעת  והמסמכים  שצורפו  לבקשתה  כי  הנתעת  אכן .  ב

נות  התובעת  כי  הקשיים ערה  אני  לטע.  נקלעה  לקשיים  אירגוניים  וכלכליים  רבים

. הדין-דין  ואף  מונתה  הנהלה  חדשה  לפני  מתן  פסק-התגלעו  עוד  בטרם  ניתן  פסק

הדין -יחד  עם  זאת  מדובר  בעמותה  שחבריה  החדשים  מונו  זמן  קצר  לפני  מתן  פסק

וקיבלו  על  עצמם  לנהל  עמותה  שנמצאו  ליקויים  כה  חמורים  בתפקודה  עד  שרשם 

המשפט  המחוזי  בבקשה  לנקוט  בהליכי -ת  לביתהעמותות  הודיע  כי  הוא  שוקל  לפנו

במצב  ענייניים  זה ).  23.9.03ראה  מכתב  רשם  העמותות  מיום  (פירוק  כנגד  העמותה  

לידי  הוועד ,  על  כל  המשתמע  מכך,  לא  ניתן  לצפות  להעברה  חלקה  של  הניהול

 . החדש

                                                           
 .3803) 2(2004עב -תק, וקסלר איריס' תאטרון נטלה הבמה לאומנים נ 15700/04) ם-י(א "בש  11



ענייני עבודה: 'פרק ג    
 

 
503   הארכת מועדים

הרי  שגם  לאחר ,  כפי  שעולה  מהשתלשלות  העניינים  שנפרשה  בפני,  למעלה  מכך.  ג

 . הסדר עוד רב-אינן ברורות ואי, הסמכויות בנתבעת, וי הוועד החדשמינ
-נסיבות  אלו  הן  טעם  מיוחד  להארכת  המועד  להגיש  את  הבקשה  לביטול  פסק.  ד

 . הדין
, ראשית.  אין  בידי  לקבל  את  טענות  התובעת  שהנתבעת  התנהגה  בזלזול  ורשלנות.  ה

ת  מועד  להגשת  ערעור פי  רוב  בבקשה  להארכ-קביעות  ממין  אלו  נקבעו  בפסיקה  על

הדין  היתה  הזדמנות  להתרשם  מן  הצדדים  ומאידך  לצדדים -וזאת  כאשר  מחד  לבית

, הדין  ולהרשמותי-הנתבעת  טרם  קיבלה  את  יומה  בבית,  במקרה  זה.  היה  את  יומם

 . עובעת מקשייה כפי שפורטו בבקשה ולא מזלזול או רשלנות, התנהלותה עד כה
 " .הבקשה להארכת מועד מתקבלת, לפיכך

 : קובעת כי הביטוח הלאומי לתקנות) ב(1תקנה 

הדין -תוגש  תובענה  לבית,  החליט  המוסד  בתביעה  ונמסרה  לתובע  הודעה  על  כך"
תוך  ששה  חודשים  מיום  מסירת  ההודעה  לתובע  או  מיום  תחילתן  של ,  לעבודה

 ."הכל לפי המאוחר, תקנות אלה

ות  ולהגשת  ערעור  מאחר הדין  אין  סמכות  להאריך  את  המועדים  להגשת  תובענ-לבית

  לתקנות  סדר 125תקנה  .  הדין-שמדובר  במועד  לעשיית  פעולה  כדי  להביא  את  העניין  לבית

חלה  רק  כאשר ,  הדין  לעבודה  בדבר  הארכת  מועדים  מטעמים  מיוחדת  שיירשמו-הדין  בבית

  12.ית פעולה במהלך המשפט עצמוימדובר בעש

  הקבוע  בתקנות  הביטוח  הלאומי  בכל הדין  לעבודה  חסר  סמכות  להאריך  מועד-בית,  לאמור

אביטל   השופטת  'כב  מפי  3229/0113)  'חי(ל  "ב  -כך  גם  נפסק  ב.  הקשור  להגשת  ערעורים

הדין  האיזורי -תוך  בחינת  פסיקותיו  השונות  והנוגדות  בשאלה  זו  של  בית,  קפלן-רימון

 : לעבודה

 דיון והכרעה"
  בהגשת  הערעור כוח  התובע  אשר  טיפל-הוגש  תצהירו  של  בא,  מטעם  התובע.  4

הנתבע  הגיש  תעודת  עובד  ציבור .  והוא  נחקר  על  תצהירו,  וההתכתבויות  בין  הצדדים

, המשמשת  כעוזרת  ראשית  לגמלאות  בנתבע,  רינה  אורליק'  ידי  גב-שנערכה  על

                                                           
 11-0/ע  לו"דב;  1258,  1257)  2(2004עב  -תק,  המוסד  לביטוח  לאומי'  מירב  רמה  נ  11198/03)  ם-י(ל  "ב  12

בר ניסים נ 104-0/ע מח"דב; 340' ע ז" פד,המוסד'  אילן  נ-חיים   ע "דב; 127ע כ " פד,המוסד' סבאג 
; )פורסםלא  (  המוסד'  יעקב  זילברמן  נ  156-0/ע  נו"דב;  132ע  כא  "  פד,המוסד'  אוריאל  פרת  נ  170-0/מט
 .481ע לד " פד,המוסד' אליהו סולן נ 31/98ל "עב

 .2046) 2(2004עב -תק, המוסד לבטוח לאומי' גולומבק דב נ 3229/01) 'חי(ל "בב  13
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כוח  הנתבע  כי  הוא  מושך  את  תעודת  עובד -  הודיע  בא22.1.03ואולם  בישיבה  מיום  

  הרלוונטיים  אשר  לצורך  הגשתם  הוגשה הואיל  ולטענתו  כל  המסמכים,  הציבור

 . כבר הוגשו לתיק, התעודה
 .בהעדר נציגי ציבור שהוזמנו לדיון, התיק נשמע בפני כדן יחיד

קביעת  דרגת  נכות (  לתקנות  הביטוח  הלאומי  27-29ענייננו  הוא  בתקנות  .  5

 : אשר קובעות, )התקנות: להלן (1956-ז"התשט, )בעבודה
  ומועד להגשת ערעורהרכב ועדה לערעורים. 27'
נפגע  רשאי  לערער  על  החלטת  הוועדה  בדבר  דרגת  נכותו  בפני  ועדה )  א(

תוך  שלושים  יום  מהתאריך  בו )  ועדה  לערעורים:  להלן(רפואית  לערעורים  
המוסד  רשאי  לערער  כאמור  תוך  שלושים  יום  מהתאריך .  נמסרה  לו  ההחלטה

 ...בו נמסרה החלטה למזכיר
 מוקי הערעורהארכת מועד להגשת ני. 28

ולא  צוינו  בו  נימוקי  הערעור  כאמור )  א(27הוגש  ערעור  במועד  הנקוב  בתקנה  
יוארך  המועד  להגשת  נימוקי  הערעור  בשלושים  ימים  נוספים ,  29בתקנה  

 ).א(27מהיום שבו תם המועד להגשת הערעור כאמור בתקנה 
 אופן ערעור. 29

 .ערעור יוגש למזכיר ויצויינו בו נימוקי הערעור) א(
  '.המזכיר יעביר את הערעור לרופא מוסמך) ב(

 : התובע תוקף את החלטת הנתבע בשני מישורים. 6
ידי  העוזרת  הראשית -לטענת  התובע  הערעור  נדחה  על.    מישור  הסמכות–האחד  

הגשתם  של  נימוקי -  אי28פי  תקנה  -באשר  על,  לגמלאות  בנתבע  ללא  סמכות

 . את הערעורערעור במועד אינה מקנה לנתבע סמכות לדחות 
במקרה  כזה  על  הנתבע  להביא  את  הערעור  בפני  הוועדה  הרפואית ,  לטענת  התובע

והיא  אשר  תחליט  באם  לקיים  את  הדיון  בהעדר ,  גם  ללא  נימוקים,  לערעורים

 . נימוקים או לדחותו
  מתייחס  למעשה  לתוכן  ההחלטה  שלא  להאריך  את  המועד  להגשת  נימוקי –השני  

כי  העיכוב  בהגשת  נימוקי  הערעור  נבע  ממחדלו  של ,  תובעלעניין  זה  טוען  ה.  הערעור

כוח  התובע  מסמכים  שזה  האחרון  ביקש  מתוך  תיק -אשר  לא  סיפק  בידי  בא,  הנתבע

המדובר  במסמכים  אשר  היו  הכרחיים  להגשת  נימוקי ,  לטענתו;  התובע  בנתבע

 . הדעת הרפואית מטעם התובע-הערעור ולהכנת חוות
הגשת -כדין  עת  דחה  את  ערעור  התובע  לאור  איטוען  הנתבע  כי  פעל  ,  מנגד.  7

וזאת  לאחר  שניתנו  לתובע  שתי  אורכות  להגשת ,  נימוקי  הערעור  במועד  שנקבע
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עת  נפגע  לא  מגיש ,  28פי  תקנה  -על,  לטענת  הנתבע.  לפנים  משורת  הדין,  הנימוקים

הרי  שקיימת  לנתבע  הסמכות  לדחות  את ,  את  נימוקי  הערעור  עד  למועד  שנקבע

 . הערעור
ואימוץ  פרשנות  התובע ,  נימוקי  הערעור  הם  חלק  מן  הערעור  עצמו,  ענת  הנתבעלט

 . ייתר את האמור בתקנה לעניין תחימת המועדים להגשת הנימוקים28לתקנה 
-היא  רשלנותו  של  בא,  עוד  טוען  הנתבע  כי  הסיבה  לאיחור  בהגשת  נימוקי  הערעור

כוח  התובע -לבאאל  לו  ,  כן-ועל,  העברת  מסמכים  מהנתבע-כוח  התובע  ולא  אי

 .בנתבע, הגשת הנימוקים לאחר המועד שנקבע-לתלות את האשם לאי
ותחילה  בשאלה  הנוגעת  לסמכות  הנתבע ,  אדון  להלן  בטענות  התובע  כסידרן.  8

 .ביחס לערעור אשר נימוקיו לא הוגשו במועד
 .הדין  הארצי  לעבודה-יצויין  כי  המדובר  בשאלה  משפטית  אשר  טרם  נדונה  בבית

 )ננה במקורההדגשה אי(
וניתנו ,  הדין  האיזוריים  לעבודה-דין  של  בתי-השאלה  נדונה  במספר  פסקי,  עם  זאת

 .לה תשובות שונות
מיום ,  )לא  פורסם  (המוסד  לביטוח  לאומי'  בולוב  סמיון  נ  3509/00)  'חי(ל  "ב  -ב,  כך

בו  הוגש  ערעור  במועד ,  נדון  מקרה  הדומה  לענייננו,  )עניין  בולוב:  להלן  (06.07.03

-גם  באותו  מקרה  נשלח  על.  וצויין  בו  כי  הנימוקים  יוגשו  בהמשך,  )א(27תקנה  לפי  

לב -ותשומת,  ידי  הנתבע  מכתב  בו  צויין  המועד  אחרון  להגשת  נימוקי  הערעור

 . עמידה במועד זה תביא לדחיית הערעור-התובע הוסבה לכך שאי
נשלח  מכתב  הדחיה  לתובע  ארבעה  חודשים  לאחר  הגשת  הודעת ,  באותו  מקרה

 .מטעמים זהים לעניינינו, ערעורה
תלתה  את  האיחור  בהגשת  נימוקי  הערעור  בטעות ,  כוח  התובע  באותו  מקרה-בא

 . כוח התובע-שנפלה ביומן בא
ל  וכן  את "  הנ27-29לאחר  שבחן  את  תקנות  ,  השופטת  קוטן'    כבמפי,  הדין-בית

דחות לפיה  אין  לנתבע  סמכות  ל,  דחה  את  טענת  התובע  שם,  נסיבות  המקרה  שבפניו

 : בקובעו, 28ערעור שנימוקיו לא הוגשו במועד הקבוע בתקנה 
 ...זה שהוגש עם נימוקים, איפוא, ערעור הוא'

כוח  התובע  למזכירות  הוועדה  הרפואית  לעררים  במכתבו -משפנה  בא,  בהתאם

ל  כדין  בהודיעו  ביום "פעל  המל,  כי  מגיש  הוא  ערר,    והודיע13.04.00  -מ

כוחו  כי  המועד  להגשת  נימוקי  הערעור -א  למערער  כמו  גם  לב17.04.00

לב  התובע -ל  את  תשומת"בהודעתו  הוסיף  והפנה  המל.  08.06.00מוארך  עד  

 .  ידחה הערעור-ל"כי אם לא יוגשו הנימוקים עד למועד הנ, כוחו לכך-ובא
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 13.04.00  -מן  הנתונים  שהובאו  בפני  עולה  כי  התובע  היה  מיוצג  לפחות  מ

 ...)רעורמועד כתיבת מכתב הודעת הע(
, קיומו  של  התנאי  הפרלמינרי  הקבוע  בתקנות-מחמת  אי,  הסף-דחיה  על

  היא -)הגשת  נימוקים-אי(להבאת  עניינו  של  מערער  לדיון  בוועדת  ערר  

 .בסמכותו של הנתבע
הרי ,  כוח  התובע-ל  של  בא"כי  לו  התקבלה  טענתו  הנ,  ארחיק  לכת  ואציין

  לעולם  לדחיית  הערר   לא  תביא-(!)הגשת  נימוקי  ערעור  אף  בחלוף  שנים  

 ...שכן לא נרשם כך במפורש בתקנה) הסף-בבחינת דחיה על(
 ...כי התשובה ברורה ומתבקשת מאליה, אין צורך לאמר!!! האמנם

כי  לא  נמצא  כל  פגם ,  הנני  קובעת,  לסיכום  ונוכח  כל  האמור  לעיל  במצטבר

ת פי  התקנו-על,  כמתחייב  מן  הדין,  ל  אשר  פעל  כמצופה  הימנו"בהחלטת  המל

המתין  בסבלנות  אף  מעבר  למועדים  המוארכים ,  פי  הנחיותיו  הפנימיות-ועל

בלא ,    חודשים  תמימים4  -כאמור  ודחה  את  הערר  רק  לאחר  שחלפו  למעלה  מ

אשר ,  כוחו-שהוגשו  הנימוקים  ולאחר  משלוח  מכתבי  התראה  לתובע  ולבא

 .תגובה כלשהי/נותרו אף הם בלא מענה
, שאין  לו  לתובע  להלין  אלא  על  עצמו,  מקרה  זה  הוא  וודאי  מסוג  המקרים

 '.שהביא בהתנהגותו לתוצאה של דחיית הערר
דין  אשר  בהם  חזר  בו  הנתבע -ידי  התובע  לפסקי-הדין  על-הופנה  בית,  בעניין  בולוב

דין  אלו  נקבע -בהתייחס  לפסקי.  הגשת  נימוקי  ערעור  במועדם-מן  הדחיה  עקב  אי

 : שם
כי  אין  הנדון  דומה ,  תובע  מעלהכוח  ה-הדין  אליהם  הפנתה  בא-עיון  בפסקי'

הנעוצות  כולן ,  הדין  הללו  התקיימו  נסיבות  מיוחדות-שכן  בפסקי,  לראיה

ל  מהחלטתו  והסכים "ל  ואשר  בעטין  חזר  בו  המל"במעשה  או  במחדל  של  המל

 ).12פסקה , שם ('.להעביר את העניין לוועדת הערר
' יאור  עובדיה  נל  4182/01)  א"ת(ל  "ב  -נדונה  גם  ב,  השאלה  נשוא  המחלוקת.  9

בו  טען ,  )עניין  עובדיה:  להלן  (19.03.03ניתן  ביום  ,  )לא  פורסם  (המוסד  ביטוח  לאומי

אשר ,  התובע  כי  נימוקי  הערעור  הוגשו  באיחור  בשל  הצורך  להיוועץ  במומחה  רפואי

 .בלעדיו אין טעם בהגשת נימוקי הערעור
 :  וקבע27-29את תקנות , השופטת מאירי' כבבראשות , גם כאן בחן המותב

משהיה  ער  מחוקק  המשנה .  ערעור  הוא  אך  זה  שהוגש  עם  נימוקיו,  הנה  כי  כן'

שמא  מבקש  הוא  להיוועץ  במאן ,  לכך  כי  לא  אחת  אין  נפגע  יודע  מה  לטעון

, כך-  יום  אחר30איפשר  הגשת  הנימוקים  תוך  )  רופא/דין-עורך/רע(דהוא  
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 .כהארכת מועד
ויוארך  המועד ,  ד  עם  הנימוקים  לוהנה  כי  כן  נקבע  כי  את  הערעור  יש  להגיש  יח

 .  יום נוספים30 -להגשתם ב
למי ,  ניתן  ללמוד  מהאמור  כי  עסקינן  בהוראה  מנדטורית  המאריכה  המועד

 ...שהגיש הערעור עצמו במועד
בו  הודיע  כי ,  02.05.01  -ל  במכתבו  מ"כוח  התובע  למל-משפנה  בא,  בהתאם

  נכון  וראוי  פעל -א  עררהמערער  וכי  מגיש  הו.)  ק.ר.א-ל  את  "צ(הוא  מייצג  

כי  מוארך )  כוח-עם  העתק  לבא(  לתובע  07.05.01הנתבע  עת  הודיע  ביום  

, בהודעתו  הפנה  הנתבע  לכך  .22.06.01  -המועד  להגשת  נימוקי  הערעור  עד  ה

 ... ידחה הערעור-כי אם לא יוגשו הנימוקים עד התאריך הנקוב
טעות .  "ולתונכון  טען  הנתבע  כי  בפועל  אין  התובע  מנמק  האיחור  שבפע

 .אף לא איחור למועד הקבוע בדין, לאחור, בכל הכבוד, אינה הנמקה" גרידא
אינה  נדרשת  לתקופה  כה  ארוכה  של ,  בכל  הכבוד,  דעת  מומחה-קבלת  חוות

 )...26.8 במאי ועד 2 -מ! ( חודשים4כמעט 
משעסקינן  בפעולה  שביוזמתו ,  אין  לתובע  אלא  להלין  על  עצמו-בעניין  זה

 ).  ההדגשה במקור–הדין - לפסק7פסקה , םש ('.ולבקשתו
המוסד '  איימן  עבדאללה  נופל  נ  1624/01)  'נצ(ל  "ב  -דעה  שונה  הובעה  ב.  10

שם  קיבל ,  )עניין  איימן:  להלן  (14.11.01מיום  ,  883  עבודה  אזורי  יא  ,לביטוח  לאומי

 : את טענת התובע בקובעו, השופט הראשי סומך' בראשות כב, הדין האיזורי-בית
 ... לתקנות הקובעת כדלקמן28התקנה הנוגעת לענייננו הנה תקנה ) א (.4'
עולה  מנוסח  התקנה  כי  תכליתה  לקבוע  זמן  קצוב  להגשת  נימוקי  ערעור )  ב(

זאת  כדי ,  כאשר  המערער  מעוניין  לעשות  כן,  לוועדה  הרפואית  לעררים

ולא  להמתין  עד  בלי  די  לקבלת ,  לאפשר  זימונו  של  המערער  לבדיקה  רפואית

 . ככל הנראה זה היה המצב לפני התקנת התקנה, מוקי הערעורני
התקנה  אינה  מקנה  לפקיד  התביעות  סמכות  לדחות  ערעורו  של  המערער )  ג(

אלא  רק  קוצבת  זמן  להגשת  נימוקי ,  ולא  עולה  סמכות  כאמור  מנוסח  התקנה

 .ערעור
, בין  אם  הוגשו  נימוקי  ערעור  ובין  אם  לאו,  28בחלוף  הזמן  שנקבע  בתקנה  )  ד(

פתוחה  הדרך  לזמן  המערער  בפני  ועדה  רפואית  לעררים  אשר  בסמכותה 

 .30לפעול לפי תקנה 
העיקרון  במשפט  המינהלי  שרשות  מינהלית  יכולה  לפעול  אך  ורק )  ה(

עיקרון  זה  ישים  גם ,  או  בתקנות/במסגרת  הסמכויות  המוקנות  לה  בחוק  ו
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 .פי דין-לענייננו בהיות המשיב מוסד ציבורי שהוקם על
יחס  לאמור  לעיל  על  המשיב  לזמן  המערער  לבדיקה  בפני  ועדה  רפואית בהתי

 )הדין- לפסק4פסקה , שם ('.לעררים
המוסד '  זימן  ארז  נ  3389/00)  'חי(ל  "הדין  בעניין  ב-ידי  בית-נדון  על,  מקרה  נוסף

' כבבראשות  ,  )עניין  זימן:  להלן  (10.09.03מיום  )  לא  פורסם(לביטוח  לאומי  

 : ונקבע, חילו-השופטת אריסון
 -  לתקנות  מסמיכה  את  הנתבע  להאריך  ב28כי  אכן  תקנה  ,  לעניין  זה  יוער.  11'

, ואולם  לא  נקבע  בשום  מקום,    יום  נוספים  את  המועד  להגשת  נימוקי  ערר30

 .כי איחור בהגשתם יגרור דחיית הערר
מילוי  אחר -התייצבות  בפני  הוועדה  או  אי-אי"שכותרתה  ,  8תקנה  ,  יתרה  מכך

כי  במקרה  גרוע  אף  יותר  שהנפגע  לא  מתייצב  בפני ,  בעתקו"  הוראותיה

 . הסנקציה כנגדו היא חיוב בהוצאות, הוועדה
יש  מקום  לדחות  את ,  כי  במקרים  כגון  דא,  לא  נקבע  בשום  מקום  בתקנות

הערר  או  את  הבקשה  לקביעת  דרגת  נכות  וכאשר  בוחרים  בסנקציה  קשה  של 

ק  אם  ההוצאות  בהן  חוייב יש  לעשות  זאת  בזהירות  מירבית  ור,  דחיית  הערר

 .הנפגע לא שולמו
הגשת -בשל  אי,  כי  הסנקציה  לדחיית  הערר,  במקרה  שלפנינו  שוכנענו

  '.נימוקים היא דרקונית מידי ונוגדת את תכליתו הסוציאלית של הנתבע
בנוגע  לפרשנות ,  הדין  האיזוריים  לעבודה-אין  תמימות  דעים  בין  בתי,  הנה  כי  כן.  11

 . לתקנות27-29תקנות 
הדין  בעניין  בולוב -הדין  הוא  עם  קביעות  בתי,  סבורתני  כי  מבחינת  התוצאה,  לדידי

 .ואבאר להלן, ל"ועובדיה הנ
  עולה  כי  נימוקי  הערעור  מהווים  חלק  אינטגראלי 27-29מלשון  תקנות  .  12

מהערעור  וכי  חלק  מהשלמת  השלב  הראשון  בהגשת  הערעור  הוא  הגשתם  של 

 . הנימוקים למזכיר
כאשר  השלב  הראשון ,  הדן  בשני  שלביו  של  הערעור,  29  על  כך  מסעיף  ניתן  ללמוד

ורק  לאחר  מכן  העברת  העניין  לגורם ,  למזכיר,  על  נימוקיו,  הוא  הגשת  הערעור

, )ב(29כאמור  בתקנה  '  רופא  מוסמך'לעניין  תפקידו  וסמכותו  של  (הרפואי  המוסמך  

 ).  לתקנות1-2ראה תקנות 
. כשזה  אינו  מלווה  בנימוקים,  י  בהגשת  הערעור  עולה  כי  אין  ד28מלשונה  של  תקנה  

 .נושא הגשת הנימוקים הוסדר והוגבל בזמנים כאמור בתקנה
מתקין  התקנות  היה  ער  לכך  שייתכן  ולהגשת  הנימוקים  תידרש  ארכה ,  משמע
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ולמנוע  מצב  בו  לא  יעמדו  בזמנים  בשל ,  מנת  שלא  להכשיל  מבוטחים-על.  נוספת

  ארכה  נוספת 28איפשר  הוא  בתקנה  ,  יםהזדקקותם  לזמן  נוסף  להגשת  נימוק

 השופטת  מאירי  בעניין  עובדיה'  כבולעניין  זה  ראה  דבריה  של  (להגשת  הנימוקים  

 ).שהובאו לעיל
הנתבע  מיודע  בדבר  הכוונה  להגיש  ערעור  ויכול ,  בכך  מושגת  המטרה  לפיה  מחד

ובמיוחד  באופן  זה  שהחלטת  הוועדה  מדרג  ראשון (להיערך  לכך  ולפעול  בהתאם  

לא  מוטל  נטל  כבד  מדי  על  המבוטח  להגשת ,  ומאידך,  )יין  לא  תוצא  לפועלעד

 .אשר יכול ולא יעמוד בה, הנימוקים בתקופה קצרה מדי
  כי  ניתן  להעביר  את  עניינו  של  הנפגע  לוועדה 28לא  עולה  מתקנה  ,  עם  זאת

 . מבלי שהנימוקים יוגשו תחילה למזכיר, הרפואית לערעורים
  היתה  שלא  לחייב  בהגשת  הנימוקים  עוד  בשלב ככל  שכוונת  מתקין  התקנות

לא  היה  טורח  להגדיר ,  הראשון  וכתנאי  להעברת  הערעור  לגורם  הרפואי  מוסמך

כי  הגשת )  א(29ואף  לא  היה  טורח  לציין  בסעיף  ,  מסגרת  זמנים  להגשת  הנימוקים

 . הערעור תלווה בציון הנימוקים
אך  לא ,  למבוטח"  המרווח  נשימ"  הינה  לאפשר  28הנה  כי  כן  מטרתה  של  תקנה  

לפני  העברת  העניין  לוועדה ,  לעקר  את  חשיבותם  של  הנימוקים  והצורך  בהם

 .הרפואית לערעורים
הגשת  הנימוקים  לא -הרי  שבאי,    כי  הערעור  יכלול  נימוקים29משנקבע  בתקנה  

 .התקיימו התנאים להעברת העניין לוועדה הרפואית
, עת  ועדה  רפואית  מדרג  ראשוןעל  קיומם  של  שני  שלבים  בהגשת  ערעור  על  קבי.  13

 :  לחוק הקובע122ניתן ללמוד גם מסעיף 
 ערעור'

בתנאים ,  רשאי,  הרואה  עצמו  נפגע  מהחלטה  של  רופא  או  של  ועדה  רפואית.  א
  '.לערור עליה לפני הוועדה הרפואית לערעורים, שנקבעו

שהזכות  שעניינו  של  נפגע  יידון  בפני  הוועדה  לערעורים  איננה  זכות ,  מכאן

ידי  התקיימות  התנאים  המקדמיים  המפורטים -אלא  היא  מוגבלת  על,  וחלטתמ

 . 27-29בתקנות 
ועל  עיקרון  זה  עמדה  עמדה ,  יש  להבחין  בין  זכות  לערער  לבין  אופן  מימושה

 : כדלקמן, הפסיקה בנושא אחר
קבלת  ערעור  משמעת -באי.  נראה  לי  כי  התשובה  לשאלה  זו  היא  בחיוב)ב('

חרת  ליצירת  קשר  עם  המערער  ניתן  לראות  פגיעה חסר  כתובת  או  כל  דרך  א

הזכות  לערער ,  ברם.  המשפט-מסויימת  בזכות  לערער  או  בזכות  לגישה  לבית
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. כזכויות  יסוד  אחרות  אין  מדובר  בזכות  מוחלטת.  מוגבלת-אינה  זכות  בלתי

ובגידרה ,  מימושה  הפרטני  של  זכות  הפניה  לערכאות,  בדומה  לזכות  לבחור

אשר  תוך ,  עצם  טיבו  בקיומו  של  הסדר  חקיקתימותנה  מ,  הזכות  לערער

ראו (יוצר  מעצם  טיבו  מגבלות  מסויימות  על  מימוש  הזכות  ,  הסדרת  העניין

יושב '  אבו  ערער  נ  4513/98צ  "  בג-לגבי  הזכות  לבחור  באור  '  השופט  תדברי  

נקבעים ,  למשל,  כך).  דינו-  לפסק19בפסקה  ,  26)  4(ד  נב"פ,  ראש  הכנסת

עם .  עצם  קביעת  המועד  היא  מגבלה  על  הזכות  לערער.  מועדים  להגשת  ערעור

 ...המחייב הצבתה של מגבלה כזו, אין חולק כי קיים צורך בסופיות הדיון, זאת
המשפט  חייב -ההסדר  למימושה  של  זכות  הערעור  והפניה  לבית,  זאת  ועוד)  ג(

ועם ,  להיות  מתואם  עם  התכלית  החקיקתית  הכוללת  שבגידרה  הוא  נתון

מימושה  של  זכות .  קבע  לצורך  מימושה  של  אותה  תכליתההסדר  החוקי  שנ

אשר ,  הוא  נעשה  במסגרת  של  הסדר  חקיקתי.  היסוד  אינו  נעשה  בחלל  הריק

בפירושן  של  ההוראות  הרלוונטיות  יש  מקום .  יש  לו  מטרה  חברתית  חשובה

הוועד '  דוד  ברוך  נ  4354/01ע  "על:  ראה('  .לתת  משקל  הולם  גם  לשיקול  זה

 ) 450-451 ,440) 1(ד נו"פ, הדין-מחוזי לשכת עורכי
זכותו  של  נפגע  לתקוף  את  החלטת  הוועדה  מדרג  ראשון  אינה ,  הנה  כי  כן.  14

 .ידי ההסדר החקיקתי הדן בזכות הערעור-מוחלטת והיא מוגבלת על
אלא  במסגרת  הוראות  החוק  הדנות  במימוש ,  הסדר  זה  אינו  מתקיים  בחלל  ריק

 .זכויות הנפגע לגימלה
הזמנים  הקבועות  בחוקים  השונים  לגבי  פתיחה  בהליכים  משפטיים מגבלות  ,  ככלל

 . נועדו לאפשר מידה של יציבות וודאות משפטית
המשפט  אינו  מכיר  במצב  שלבעל ,  כך  בכל  הנוגע  לזכות  ערעור  על  החלטה  שיפוטית

שהרי ,  דין  שניתן  כנגדו-מוגבלת  להגשת  ערעור  על  פסק-דין  תעמוד  תקופה  בלתי

 . ובסופיות הדיון, בוודאות, דתית בזכותו של בעל הדין השניבכך יש פגיעה לא מי
הדעת  אינה  סובלת  לפיכך  מצב  שנפגע  שהגיש  תביעה  לגמלה  לנתבע ,  ולענייננו

וזאת ,  יבחר  בעצמו  את  המועד  בו  יקיים  את  חובותיו  אשר  נקבעו  בחוק  או  בתקנות

, מסויימיםבמיוחד  כשהובאה  לידיעתו  העובדה  כי  קיים  מועד  אחרון  לביצוע  צעדים  

 . כגון בענייננו
שוויוניות -יוביל  המצב  לאי,  מעבר  לפגיעה  שתהיה  ביכולת  הנתבע  לכלכל  את  צעדיו

 .במימוש זכויותיהם, בין המבוטחים השונים
מוגבלת  להגיש  ערעור -לא  ייתכן  שלנתבע  תהיה  תקופה  בלתי,  לפי  אותו  עיקרון

: ראה(דרג  הראשון  ועדה  מומטעמו  ולעכב  בכך  את  מתן  הגמלה  כפי  שזו  נקבעה  ב
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, )א(27לפיה  המענק  ישולם  בתום  המועד  הנקוב  להגשת  ערעור  לפי  תקנה  ,  27תקנה  

 ).  לאחר החלטת הוועדה לערעורים– ובאם הוגש, באם לא הוגש ערעור
מחייבת  מסגרת  זמנים  מוגדרת ,  התכלית  החקיקתית  של  התקנות,  הנה  כי  כן

תובע  טוען  שיש  להאריך  את  המועד ודוק  נראה  כי  בעניין  זה  אין  ה,  לתקיפת  החלטות

 .להגשת נימוקי הערעור עד אין קץ
מבחין  בין ,  ההסדר  החקיקתי  בענייננו  למימוש  אותה  תכלית,  אלא  שבכך  לא  סגי.  15

שלב  ראשון  עמידה  בתנאי  הגשת  הערעור  ושלב .  שני  שלבים  במימוש  הזכות  לערעור

 .בכדיולא , בחינת תוכנו של הערעור בפני הוועדה הרפואית, שני
הסדר  זה  תואם  את  מהות  הזכויות  בהן  עסקינן  והתכלית  החקיקתית  במסגרתה  הוא 

הפן  העובדתי  משפטי ,  כי  אישור  תביעה  לנכות  מורכב  משניים,  יש  לזכור.  מתקיים

 . והפן הרפואי
כאשר  הוועדות  הרפואיות  הן ,  משתרעת  על  התחום  הרפואי,  סמכותן  של  הוועדות

שהיא ,  החלטה  הכוללת  בדבר  אישור  גימלת  נכותמכשיר  מקצועי  המהווה  חלק  מן  ה

 .בסמכות הנתבע
מחייבת  את  הוועדה ,  הגשת  ערעור  ללא  נימוקים  והעברתו  לוועדה  הרפואית

ולהכריע  בתקינות  הודעת  הערעור ,  להדרש  לתחום  החורג  מסמכותה,  הרפואית

 .ולאו דווקא רפואיים, בהקשרים שונים
הסדר  למימושה  של  זכות  הערעור  בדרך   קובעות  את  ה27-29תקנות  ,  בענייננו.  16

  מה  דינו  של –וכאן  באים  אנו  לשאלה  נשוא  המחלוקת  ,  של  הסדר  דו  שלבי  כאמור

האם  חלה  על  הנתבע  החובה   .ערעור  שהוגש  שלא  בהתאם  לתקנות  בהעדר  נימוקים

 .ועדה כאילו הוגש כדין בהתאם לתקנותולהעבירו לדיון ב
  מחייבת  העברת  הערעור 28ה  של  תקנה  לשם  ביסוס  טענתו  כי  הפרשנות  הנכונ.  17

כוח  התובע  את -הציג  בא,  לוועדת  הערעורים  גם  אם  הוגש  שלא  בהתאם  לתקנות

' 98מכתבו  של  מזכיר  ועדות  רפואיות  בסניף  כפר  סבא  של  הנתבע  משנת  ,  2/מוצג  ת

 .כוח התובע-ידי בא-שיוצג על, אשר מוען לנפגע אחר
במקביל  דורש  להגיש  את  נימוקי אף  במכתב  זה  מאשר  הנתבע  את  קבלת  הערעור  ו

 . ערעור
אשר ,  בו  נקבע  מועד  אחרון  להגשת  הנימוקים,  להבדיל  מהמכתב  בענייננו,  עם  זאת

 : ל נאמר" הנ2/הרי שבמכתב ת, "יידחה הערעור"לאחריו 
עליך  איפוא  להמציא  לנו  את  נימוקיך  לערעור  תוך  שבועיים  מתאריך  קבלת '

המציא  את  הנימוקים  ישירות  לוועדה לאחר  מועד  זה  יהיה  עליך  ל.  הודעה  זו

 '.לערעורים
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ראיה  לכך  שבסניפים  אחרים  של  הנתבע  קיימת ,  התובע  מבקש  לראות  במסמך  זה

עדיין  נקבע  דיון ,פרקטיקה  לפיה  גם  אם  נימוקי  הערעור  לא  מוגשים  למזכיר  במועד

 .והנפגע נדרש להביא את הנימוקים למעמד זה, בפני ועדת הערעורים
כוח  הנתבע  הודה  בסיכומיו -אך  בא,  כיח  נוהג  לא  די  במסמך  אחדמנת  להו-אמנם  על

 .ועוד בטרם תיקון התקנות, כי אכן זו היתה הפרקטיקה בנתבע בעבר
, 6006ת  "ק  (18.11.99  שונה  ביום  28הפנה  הנתבע  לכך  שנוסח  תקנה  ,  עם  זאת.  18

 : היה,  לעיל2/בעת כתיבת ת, כאשר נוסחה הקודם, )101' עמ, ס"התש
רשאי  הנפגע  בהסכמת ,  27  הנפגע  ערעור  במועד  הנקוב  בתקנה  לא  הגיש'

 '.27 יום מהיום האחרון להגשת הערעור כאמור בתקנה 30לערער תוך , המוסד
השוני  הבולט  בין  שני  הנוסחים  הוא  שאם  בעבר  הושם  הדגש  על  מועד  הערעור 

התייחס  מתקין ,  הרי  שבנוסח  המתוקן  של  התקנה,  והדרישה  היתה  להגשת  הערעור

 . והמועד להגשתם, לצורך בהגשת נימוקים במצורף לערעור, קנות במפורשהת
אך  לפני ,  2/דהיינו  לאחר  כתיבת  ת',  99בנובמבר  ,    תוקנה  כאמור  לעיל28תקנה  

ומכאן  ובהעדר  כל  ראיה  כי  גם  לאחר  התיקון ,  הגשת  הערעור  בעניינו  של  התובע

  לשוני  בתשובת עולה  כי  הסיבה,  ל"  הנ2/לתקנה  נוהג  הנתבע  באותו  אופן  שבת

 .נעוץ בשינוי התקנות, הסניפים
עולה  הדרישה  להגשת  ערעור  עם ,  מנוסחה  המפורש  של  התקנה  כפי  שתוקנה

פרשנותו  המוצעת  של .  נימוקים  כחלק  מאותו  הסדר  העוסק  במימוש  זכות  הערעור

וכבר ,  מחייבת  התעלמות  מלשונה  המפורשת  של  התקנה,  התובע  לתקנה  המתוקנת

 . לקבלהאין בידי, מטעם זה
עצם  העובדה  שמתקין  התקנות  טרח  וקצב  זמן  להגשת  הנימוקים  בנוסחה  החדש  של 

היה  מעוניין  בקיצור  התקופה  בה  יש ,    מלמד  כי  אכן  מחד  מתקין  התקנות28תקנה  

פי  ההסדר  החוקי  בו  הוא -אך  עמד  על  הדרישה  כי  ערעור  על,  להודיע  על  ערעור

 . הוא רק ערעור עם נימוקים, מצוי
לדרישה  המופיעה ,    המתוקנת28דומה  ההסדר  שאומץ  בתקנה  ,  זהבהקשר  .  19

 בתקנה 
בדבר  החובה ,  )א"תקסד:  להלן  (1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין414  -ו)  6(413

 .המשפט שלערעור-לפרש את נימוקי הערעור בכתב הערעור המוגש לבית
, ערעור  שלא  ממלא  אחר  הוראות  אותו  פרק  לתקנות,  א"  לתקסד421פי  תקנה  -על

מנת  להיות  מובא  בפני -על,  במובן  זה  שכלל  לא  יעבור  את  הסף,  לא  יקובל  לרישום

 .המשפט לדיון-בית
ערעור  ללא  נימוקים  לא  יעבור  את  הסף  להגיע  לדיון  בפני  ועדת ,  ובענייננו
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הוסמך  שופט  של  שופטי  הערעור  לבדוק  האם ,    לתקנות421בתקנה    .הערעורים

ודוק  הבדיקה  היא  בדיקה  טכנית ,  ת  פרק  זההערעור  ממלא  או  אינו  ממלא  אחר  הוראו

 .בשונה מבדיקה לגופו של עניין, בלבד
מנת  שיבחן  אם  הערעור -הדין  על-יכול  מערער  לפנות  בתביעה  לבית,  בהקבלה  לכך

לא  מתעוררת ,  עם  זאת  בענייננו.  27-29ממלא  או  לא  ממלא  אחר  הוראות  תקנות  

 .םשכן אין חולק שלערעור לא צורפו כל נימוקי, השאלה
הגשת  נימוקים  במצורף  לכתב  הערעור  במועד -היא  שאי,  התוצאה  מן  האמור  לעיל

היא ,  ובמובן  זה  קביעתו  של  המזכיר,  הגשת  הערעור  במועד-כמוה  כאי,  שנקצב  לכך

, שכן  היא  מצהירה  על  מצב  שבו  הערעור  לא  הוגש  כדין,  אך  קביעה  דקלרטיבית

 .ו של ענייןבשונה מקביעה קונסטיטוטיבית הדוחה את הערעור לגופ
אף  אין  בידי  לקבל  את  טענת  התובע  כי  מזכיר  הגמלאות ,  לאור  האמור  לעיל.  20

  לא  נקבעה  סמכותו  של  המזכיר  לדחות 28באשר  בתקנה  ,  מנוע  מלדחות  את  הערעור

 .ערעור שלא הוגש עם נימוקים
, )א(27ודוק  גם  תקנה  ,  אין  עסקינן  בדחיה  של  הערעור  לגופו  של  עניין,  כאמור

איננה  נוקטת  בלשון  מפורשת ,  עד  להגשת  הודעת  הערעור  עצמההקובעת  מו

 .הסף ערעור שהוגש כחלוף שנה או שנתיים-המסמיכה את המזכיר לדחות על
  איננה  פוגמת  בסמכות 27ציון  סמכות  הדחיה  במפורש  בתקנה  -כפי  שאין  עורר  כי  אי

כך  אין ,  ערעור  שהוגש  כחלוף  שנה  או  שנתיים  מהמועד,  הסף-הנתבע  לדחות  על

 .  כדי לפגום בסמכות זו של הנתבע28בהעדרה של הוראה כזו בתקנה 
אינהרנטית  להוראות  התקנות  בדבר ,  והיא,  המדובר  בסמכות  שהיא  דקלרטיבית

 .מועדים
מהן  מבקש ,  לתקנות)  ד(8הוא  הדין  אף  בהפנייתו  של  התובע  להוראות  תקנה  .  21

 .לענייננו, התובע ללמוד גזירה שווה
מילוי  אחר -התייצבות  בפני  הוועדה  או  אי-אי"תה    לתקנות  שכותר8תקנה  

במקרה  שהנפגע  לא  מתייצב  בפניה ,  מסמיכה  את  הוועדה  הרפואית"  הוראותיה

קובעת  כי  מקום  שהנפגע  לא  מקיים  את  הוראות )  ד(8ואילו  תקנה  ,  לחייבו  בהוצאות

תידחה  בקשתו  לקביעת ",  ולא  משלם  את  ההוצאות  שהוטלו  עליו,  הוועדה  הרפואית

 ". כותדרגת נ
  מלמדת  כי –  28העדרה  של  הוראה  מפורשת  כאמור  לעיל  בתקנה  ,  לשיטת  התובע

 .צירוף הנימוקים-אין לנתבע סמכות לדחות את הערעור עקב אי
  אין  כל  הסדר  של  השתת  הוצאות  עקב 28בתקנה  ,  ל"  הנ8ובשונה  מתקנה  ,  ראשית

ן  שני ומכאן  שכבר  על  פניו  אין  להשוות  בי,  מחדל  של  עמידה  בלוחות  זמנים
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 .המצבים
 .אין מקום להשוואה או לגזירת גזירה שווה בין שני המצבים, גם לגופם של דברים

  עוסקת  בנסיבות  בהן  הובא  הערעור  בפני  הוועדה  הרפואית  לצורך  דיון  לגופו 8תקנה  

נמנע  מן  הוועדה ,  שיתוף  פעולה  מצד  הנפגע-עקב  אי.  של  עניין  בעניינו  של  הנפגע

סמכות  דו ,  כן  העניק  לה  מחוקק  המשנה-ועל,  ייןלבצע  מלאכתה  לגופו  של  ענ

ודוק  דחיה  של ,  עד  כדי  דחיית  הערעור  עצמו,  שלבית  לפעול  בעניינו  של  נפגע  כאמור

 .ערעור שהובא לדיון לגופו בפניה
התקיימות  ההסדר -המדובר  בשלב  מקדמי  בו  עקב  אי,  וכפי  שבואר  לעיל,  בענייננו

 .הדיון לבירור לגופו של עניין כלל לא מועבר –הדן במימוש זכות הערעור 
-כי  אי,  אין  בידי  לקבל  את  טענת  התובע,  כן  ולאור  כל  האמור  לעיל-על-אשר.  22

, הגשת  נימוקי  הערעור  במועדם  מחייבת  העברת  הערעור  לוועדה  ללא  נימוקים

חרג ,  ידי  דחיית  ערעור  התובע  בנסיבות  שבנדון-וכפעל  יוצא  מכך  את  טענתו  כי  על

 .הנתבע מסמכותו
כי  טעה  הנתבע  עת  לא  נענה ,  כוח  התובע  בסיכומיו-מוסיף  וטוען  בא,  שכאמוראלא  

 . למתן ארכה נוספת להגשת נימוקי הערעור, 25.02.01כוח התובע מיום -לבקשת בא
הרי  היא  משתמעת  משאר ,  הגם  שבכתב  התביעה  עצמו  לא  נטענה  הטענה  במפורש

 .ולפיכך אדון בה להלן, ופורטה בכתב הסיכומים, הטענות
אם  פעל  הנתבע  בחוסר  סבירות  בסרבו  להאריך  את  המועד  להגשת  נימוקי ה

 ?הערעור
האם  בנסיבות  המקרה  שבנדון  פעל  הנתבע  בחוסר  סבירות ,  השאלה  היא  איפוא.  23

 .בסרבו להאריך לתובע את המועד להגשת נימוקי הערעור עד להגשתם בפעל
קובעת  כאמור ,  "הארכת  מועד  להגשת  נימוקי  הערעור"  לתקנות  שכותרתה  28תקנה  

 : כדלקמן
ולא  צוינו  בו  נימוקי  הערעור  כאמור )  א(27הוגש  ערעור  במועד  הנקוב  בתקנה  '

יוארך  המועד  להגשת  נימוקי  הערעור  בשלושים  ימים  נוספים ,  29בתקנה  

 ').א(27מהיום שבו תם המועד להגשת הערעור כאמור בתקנה 
ובנימוקי  ערעור  אשר ,  01.01.01המדובר  בערעור  שהוגש  ביום  ,  נזכיר  כי  בענייננו

  נשלחה  הודעת  הדחיה 13.05.01כאשר  בין  לבין  ביום  ,  19.07.01הוגשו  לבסוף  ביום  

 .נשוא התביעה
ידי -המועד  להגשת  נימוקי  הערעור  הוארך  על,  אין  חולק  כי  בענייננו,  זאת  ועוד.  24

כאשר  מכתב  הדחיה  נשוא  התביעה  נשלח  כחודשיים  לאחר  המועד ,  הנתבע  פעמיים

 .ון להגשת נימוקי הערעור כאמור במכתב ההארכה השניהאחר
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לא  הוסמך ,  28מעורר  קושי  שכן  בתקנה  ,  עצם  הדיון  בשאלה  שהוצגה  בפרק  זה.  25

הדין -ובאשר  לסמכותו  של  בית,  הנתבע  להאריך  את  המועד  להגשת  נימוקי  הערעור

כבר  נפסק  כי  רק  במקרה ,  להאריך  מועד  שנקבע  בחוק  הביטוח  הלאומי  או  בתקנות

-  לתקנות  בית125ניתן  להחיל  את  תקנה  ,  של  מועד  לעשיית  פעולה  במהלך  משפט

 0-170/ע  מט"דב:  ראה(ולהאריך  מועדים  ,  1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  

אל  על  נתיבי   307/96ל  "  וכן  עב132ע  כא  "פד,  המוסד  לביטוח  לאומי'  אוראל  פרת  נ

 )).60( עבודה ארצי לג,המוסד לביטוח לאומי' נ' מ ואח"אויר לישראל בע
לא  נעלם  מעיני  כי  בענייננו  הנתבע  עצמו  האריך  את  המועד  להגשת  נימוקי ,  עם  זאת

ולא  העלה  טענה  בדבר  העדר  סמכות ,  28הערעור  מעבר  למועד  הקבוע  בתקנה  

 .לעשות כן
כי  בנתבע  קיים  נוהל  פנימי ,  הדין-קובע  בית,  בעניין  בולוב  שנזכר  לעיל,  זאת  ועוד

וכי ,  28  להאריך  את  המועד  להגשת  הנימוקים  מעבר  לאמור  בתקנה  לפיו  הוא  נוהג

  ימים  ממועד 90הוא  דוחה  ערעורים  שלא  הוגשו  לגביהם  נימוקים  רק  לאחר  חלוף  

וכן  ראה  איזכור  לנוהל  זה  בעניין  עובדיה ,  )12בפסקה  ,  שם(החלטת  הדרג  הראשון  

 ).הדין- לפסק14סעיף , שם(לעיל 
מיום )  לא  פורסם(המוסד  לביטוח  לאומי  '  בדיר  נסמיח    4108/02ל  "ב  -ב,  כן-כמו

תוך  שהוא  בוחן  את  סבירות ,  הדין  האיזורי  לעבודה  בשאלה  דומה-דן  בית,  10.06.03

וכן ,    באותו  מקרה28דעתו  של  הנתבע  אשר  סירב  להאריך  המועד  לפי  תקנה  -שיקול

הדין  האיזורי -דינו  של  בית-בפסק,  הדעת  של  הנתבע-ראה  בהקשר  לבחינת  שיקול

 ).548עבודה אזורי י , המוסד לביטוח לאומי' עוזי מאירי נ 2111/98ל "בודה בלע
בנסיבות  המיוחדות  של ,  דעתו  של  הנתבע-בסבירות  שיקול,  אדון  להלן,  לכך-אי

 .כפי שהתבררו בפני, המקרה שבנדון
ניתנה  במכתבו  של  הנתבע  מיום ,  האורכה  הראשונה  להגשת  נימוקי  הערעור.  26

, )2/נ:  ראה  (15.02.01  להגשת  נימוקי  הערעור  נדחה  עד  ליום  עת  המועד,  03.01.01

 . 28וזאת כמצוות תקנה 
  עת  המועד  להגשת  הנימוקים 21.02.01האורכה  השניה  ניתנה  במכתב  הנתבע  מיום  

 ). 7/נ: ראה (15.03.01עד ליום , נדחה בחודש נוסף
רש כוח  התובע  לא  ביקש  במפו-יש  לציין  כי  האורכה  השניה  ניתנה  למרות  שבא

 . יום בו פקעה האורכה הראשונה, 15.02.01להאריך את המועד במכתבו לנתבע מיום 
כוח  התובע  ניתן  היה  להבין  שהתובע  החל -ובהינתן  כי  ממכתב  בא,  למרות  זאת

האריך  הנתבע  את  המועד  להגשת  הנימוקים  ובכך  איפשר ,  להיות  מיוצג  רק  בשלב  זה

להיערך  להגשת  נימוקי ,  קשהודוק  כזו  שאף  לא  נתב,  הדין  שהות  נוספת-לעורך
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 .הערעור
. עד  כאן  בכל  הנוגע  להתנהלות  הנתבע  בשלבים  הראשונים  של  ההליך  שבנדון.  27

הרי  שכבר  מן ,  כוחו-ככל  שהדברים  נוגעים  לתובע  ומאוחר  יותר  לבא,  מאידך

 .כוחו-יש קושי להבין את התנהלות התובע ובא, השלבים הראשונים של ההליך
שמלכתחילה  התובע  ביקש  ממנו  לייצגו ,  עולה,  התובעכוח  -מתוך  עדותו  של  בא

 : ורות  לפרוטוקול  ש6'  בעמ:  ראה  עדותו(,  14.02.02בנושא  הגשת  הערעור  רק  ביום  
ודוק  כל  זאת  כאשר  התובע  לא ,  דהיינו  יום  לפני  תום  המועד  להגשת  הנימוקים,  )4-6

  להגשת בו  הובהר  המועד  האחרון,  )2/נ  (03.01.01כפר  בקבלת  מכתב  הנתבע  מיום  

 . הגשת הנימוקים במועד יוביל לדחיית הערעור-תוך ציון כי אי, הנימוקים
התובע  קפא  על  השמרים  והחל  לטפל  בעניין  רק  יום ,  למרות  האמור  במכתב  הנתבע

 . מבלי שניתן כל הסבר לכך, אחד לפני תום המועד האחרון להגשת הנימוקים
לא  התייחס  למכתב  הנתבע ,  15.02.01כוח  התובע  העיד  כי  במכתבו  מתאריך  -בא.  28

  אשר  קבע  כי  המועד  האחרון  להגשת  נימוקי  הערעור  הוא  באותו 03.01.01מיום  

מן  הטעם  שמכתב  זה  לא  היה  בפניו  באותו  מועד  ונמסר  לו  רק  מאוחר  יותר ,  היום

העיד ,  15.02.01  -בכל  הנוגע  למכתבי  הנתבע  שנשלחו  ה,  עם  זאת.  ידי  התובע-על

  לפרוטוקול 7'  עדותו  בעמ:  ראה(אלו  התקבלו  אצלו  כוח  התובע  כי  מכתבים  -בא

 ).10, 3: שורות
-כוח  התובע  לערעור  שהוגש  על-התייחס  בא,  15.02.01במכתבו  מיום  ,  מכל  מקום

היה ,  ומכאן  שאף  אם  לא  היה  מודע  לתאריך  המדוייק  של  הגשת  הערעור,  ידי  התובע

 .דים קצוביםמודע לכך שכבר הוגש ערעור וכי המועדים להגשת נימוקים הם מוע
כוח  התובע  לכך  שזהו  מועד  פקיעת -  לא  היה  מודע  בא15.02.01גם  בהנחה  שביום  

) 7/נ  (21.02.01הרי  שבמכתב  הנתבע  מיום  ,  האורכה  הראשונה  להגשת  הנימוקים

 .כוח התובע הודה בקבלת המכתב-ובא, 15.3.01 –צויין המועד המוארך הנוסף 
כוח  התובע  להאריך  את  מועד -  בא  ביקש25.02.01אכן  במכתבו  לנתבע  מיום  .  29

אך  לא  הוכח  כי  טרח  לברר  מה  עלה  בגורל ,  15.05.01הגשת  הנימוקים  עד  לתאריך  

מקל  וחומר  שלא ,    לא  נטען25.2.01ולמעשה  לאחר  משלוח  המכתב  מיום  ,  בקשתו  זו

לא ,    לא  בנושא  אישור  הבקשה  להארכת  מועד-כי  יצר  כל  קשר  עם  הנתבע,  הוכח

וזאת  עד  לשליחת  הנימוקים  על  ידו  ביום ,  א  בנושא  אחרבנושא  קבלת  מסמכים  ול

כארבעה  חודשים  לאחר  פקיעת  הארכה ,    כחצי  שנה  לאחר  הגשת  הערעור-19.07.01

 . וכחודשיים לאחר מכתב הדחיה, השניה
בהקשר  זה  יצויין  כי  למידת  האיחור  יש  חשיבות  רבה  והעובדה  כי  מדובר  באיחור  של 

 .שוקלת לרעת התובע, חודשים
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מהדורה  שביעית   (סדרי  הדין  האזרחי,  ר  יואל  זוסמן"ספרו  של  ד:  ראה,  ן  זהבעניי

ומציין  כי ,  אשר  דן  בטעמים  מיוחדים  להארכת  מועדים,  893-898)  ירושלים,  1995

מצבו ,  וכי  ככל  שהאיחור  גדל,  למידת  האיחור  יש  משקל  בהחלטה  האם  להאריך  מועד

 ). 897-898' בעמ, שם(של מבקש הארכה קשה יותר 
בעניין  בולוב  ובעניין  עובדיה  הוגשו  הנימוקים  רק  ארבעה  חודשים  לאחר  הגשת גם  

ודוק  אף  לא  לשם ,  הדין  בתקופה  זו  כזמן  סביר-הערעור  עצמו  ואף  שם  לא  ראה  בית

עניין ;  הדין-  לפסק10ראה  עניין  בולוב  בפסקה  (דעת  של  מומחה  -קבלת  חוות

 ). הדין-לפסק) ד(7עובדיה בפסקה 
כוח  התובע  קיבל  את  מכתב  הדחיה  מתאריך -  לאחר  שבאגם,  אלא  שבכך  לא  סגי

הדין -ודוק  אף  לא  הגיש  תובענה  לבית,  הוא  לא  יצר  כל  קשר  עם  הנתבע,  13.5.01

 .באותו מועד על החלטת הדחיה
, למרות  שלא  קיבל  אישור  לבקשתו  להארכת  המועד  להגשת  הנימוקים,  הנה  כי  כן

כוח  התובע -לא  נקט  בא,  13.5.01ולמרות  שקיבל  מכתב  דחיה  מהנתבע  עוד  ביום  

אלא  תחת  זאת  הגיש  את  נימוקי  הערעור  בחודש  יולי ,  בכל  פעולה  או  פניה  לנתבע

דהיינו  חודשיים  לאחר  המועד  שהוא  עצמו  ביקש  להגשת  הנימוקים  וכחודשיים ',  01

 .לאחר שקיבל את הודעת הדחיה של הנתבע
 : כוח התובע-בעניין זה העיד בא

לאחר  שהשלמתי  את  כל ,  19/7  -שתי  רק  בנכון  שאת  נימוקי  הערעור  הג'

הפעולות  הדרושות  אבל  למועד  כבר  לא  היתה  חשיבות  שכן  המוסד  כבר  דחה 

אורליק  קיבלה  את  נימוקי  הערעור  היא  הודיעה  לי '  את  התביעה  ואחרי  שגב

 7'  עדותו  בעמ:  ראה  ('.הדין-שהדחיה  בעינה  עומדת  ושאני  אפנה  לבית

 ) 9-13: ורותלפרוטוקול ש
, דהיינו  מספר  חודשים,  מצטיירת  תמונה  של  איחור  ניכר  בהגשת  הנימוקים,  עד  כאן

מוסברת -התעלמות  בלתי,  כאשר  בצידו  של  איחור  ניכר  זה,  בשונה  ממספר  ימים

ואף  מן  המועדים  שהוא  עצמו  עתר ,  מפניות  הנתבע,  מצד  התובע  מהוראות  התקנות

 .לקיומם
ע  ממחדלו  של  הנתבע כי  האיחור  בהגשת  הנימוקים  נב,  אלא  שטוען  התובע.  30

טוען ,  בלעדי  מסמכים  אלו.  כוח  התובע  את  המסמכים  המצויים  אצלו-למסור  לבא

  ...הגשת נימוקי הערעור לא היתה אפשרית, כוח התובע-בא
סבירה -מוסברת  ובלתי-נותרנו  עם  אותה  התנהגות  בלתי,  משכך  הם  פני  הדברים.  32

, האם  על  רקע  נסיבות  אלווהשאלה  היא  ,    לעיל29מצד  התובע  עליה  עמדתי  בסעיף  

דעתו  של  הנתבע  שלא  להאריך  את  המועד  להגשת  הנימוקים -יש  להתערב  בשיקול
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 . עד להגשתם בפעל
האחרונה  שבהם  לפנים ,  נזכיר  כי  לתובע  ניתנו  שתי  אורכות  להגשת  הנימוקים

כאשר  בנוסף  לכך  המתין  הנתבע  עם  הודעת  הדחיה  מכוח  הנהלים ,  משורת  הדין

 .הפנימיים בנתבע
הארכת -הדין  הארצי  על  ההלכה  בדבר  אי-חזר  בית,    לעיל307/96ל  "בעב,  אמורכ

 .מועדים שנקבעו בחוק או בתקנות
באותו השופטת  ברק  '  סגנית  הנשיא  כבפי  דעת  המיעוט  שהובעה  מפי  -עם  זאת  על

הדין  להאריך  מועד  להגשת -נקבע  כי  יש  לשנות  הלכה  זו  ולאפשר  לבית,  עניין

 1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -קנות  בית  לת125תובענות  מכוח  תקנה  

 . הדין-ומכח סמכותו הטבועה של בית
 : בין היתר,  ברקופטתהש' כבמציינת , בנימוקיה

אין  להשלים .  כן  עלינו  לבחון  את  הנסיבות  לגופן-מדובר  בחוק  סוציאלי  ועל'

והתקיימו  נסיבות  מיוחדות  המצדיקות  את ,  שאם  אכן  זכאי  המערער,  עם  כך

הדין  מאחר  ולאף  גוף  לא -לא  יוכל  המערער  לתבוע  בבית,  רכת  המועדהא

 ...תהיה סמכות לשקול הארכת מועד
אל  על  לא  חדלו  במשך  כל ,  שהמערער  עצמו  ומעבידתו,  מהמסמכים  עולה

הם  לא  שקטו  על .  המשיב,  תקופת  השיהוי  להתכתב  עם  המוסד  לביטוח  לאומי

תן  יהיה  להאריך  מועד  גם שלא  ני,  התוצאה  תהיה,  אם  לא  תאמר  כך.  השמרים

טול  לדוגמה  מקרה  בו  מבוטח  שתביעתו  נדחתה  הפך .  במקרים  קיצוניים

או  שהמוסד  לביטוח  לאומי  הטעה  אותו ,  חלילה  לצמח  למשך  כשנה  ומחצה

 '.ולא אפשר לו להגיש את תביעתו
דיון  בעניינו  של  מי  שלא ,  ל"  הנ307/96ל  "פי  דעת  המיעוט  בעב-גם  על,  הנה  כי  כן

יהא  אפשרי  רק  בנסיבות  קיצוניות  מקום ,  ים  הקבועים  בחוק  או  בתקנותעמד  במועד

 .כגון מחלה או טעם הנעוץ בנתבע עצמו, בו העיכוב נבע מנסיבה שאינה תלויה בו
, "קפאו  על  השמרים"כוחו  בהחלט  -התובע  ובא,  לא  מניה  ולא  מקצתיה,  בענייננו

הם ,  19.07.01  -ר  ב  ועד  למועד  הגשת  נימוקי  הערעו25.02.01בכל  התקופה  שמיום  

ואף  לא  טרחו  להגיש  את  נימוקי  הערעור  במועד ,  התעלמו  ממכתביו,  לא  פנו  לנתבע

 . שהם עצמם עתרו לו
לא  נמצא ,  כוחו-ובמנותק  מהתנהלות  התובע  ובא,  גם  לגופם  של  דברים,  יתרה  מכך

 .כל טעם ממשי אשר הצדיק את השיהוי בהגשת נימוקי הערעור
בו  נתקבלה  טענת  התובע  כי  נפל  פגם  בהחלטת ,  אף  בעניין  סמיח  שנזכר  לעיל

הדין -נעשה  כן  לאחר  שבית,  הנתבע  שלא  לתת  ארכה  נוספת  להגשת  נימוקים
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השתכנע  כי  האיחור  נבע  ממחלה  שבה  לקה  התובע  אשר  אילצה  אותו  לעבור 

וכן  מטעות  שנפלה  בכתובת  אליה  נשלחו  מסמכים  שהתבקשו ,  טיפולים  קשים

 . מהנתבע
  רק  שלא  הוכח  כל  טעם  ענייני  לגופם  של  דברים  אשר  יכול לא.  לא  כן  בענייננו

 –אלא  שהתנהגות  התובע  לאורך  כל  התקופה  ,  ויצדיק  העיכוב  בהגשת  הנימוקים

 .להארכת מועד נוספת, פי השיטה המקילה-אף על, אינה מצדיקה היענות
אין  בידי  לקבל  את  טענות  התובע  בדבר ,  כן  ולאור  כל  האמור  לעיל-על-אשר.  33

העברת  הערעור  לוועדה  הרפואית  ללא -נתבע  כביכול  מסמכותו  באיחריגת  ה

הסבירות  שבסירוב  הנתבע -ואף  אין  בידי  לקבל  את  טענות  התובע  בדבר  אי,  נימוקים

 . להאריך את המועד להגשת נימוקי הערעור
נהג  הנתבע  כדין ,  התוצאה  היא  איפוא  כי  בדחותו  את  ערעור  התובע  בנסיבות  שבנדון

 .פיכך דין התביעה להידחותול, ומסגרת סמכותו
 סוף דבר. 34

 "תכן התביעה נדחי-על-אשר

 1977-ז"התשל,  )מועד  להגשת  ערעור  על  החלטות  מסויימות(תקנות  הביטוח  הלאומי  

  לחוק 123כי  ערעור  על  החלטה  של  ועדה  רפואית  לעררים  מכוח  סעיף  ,  2בתקנה  ,  קובעות

 .ה למערער יום מהיום שבו נמסרה ההחלט30יוגש תוך ) לענייננו(

הדין  אין  סמכות  להאריך  את  המועדים  להגשת  תובענות -לבית,  פי  הפסיקה  העקבית-על

ולהגשת  ערעור  וזאת  מאחר  ושעה  שמדובר  במועד  לעשיית  פעולה  כדי  להביא  את  העניין 

הדין  לעבודה  בדבר  הארכת -  לתקנות  סדר  הדין  בבית125אין  חלה  תקנה  ,  הדין-לבית

 14.להבדיל מעשיית פעולה במהלך המשפט עצמו, ומועדים מטעמים מיוחדים שירשמ

 :  טוינה משה השופט'כב שם נקבע מפי 2288/0315) ש"ב(ל "ב -גישה שונה מצינו ב

: להלן(  נפגע  התובע  בתאונת  דרכים  שהוכרה  כתאונת  עבודה  30.7.02ביום  .  1"

 ...")התאונה"
 .מוקי העררכי אין בסמכותו להאריך את המועד להגשת ני, בתמצית טוען הנתבע. 7
שם  הוגש  הערר  במועד  ונימוקי  הערר (,  דין  שניתן  לאחרונה  בעניין  דומה-בפסק.  8

                                                           
/ע  לו"דב;  1007,  1006)  2(2004עב  -תק,  המוסד  לביטוח  לאומי'  יוסף  בוטה  נ  1279/03)  יפו-א"ת(ל  "ב  14

ע "דב;  127ע  כ  "פד,  המוסד'  סבאג  נסים  נ  104-0/ע  מח"דב;  340'  ע  ז"פד,  המוסד'  אילן  נ-חיים  בר  11-0
; )לא  פורסם(  המוסד'  יעקב  זילברמן  נ  156-0/ע  נו"דב;  132ע  כא  "פד,  המוסד'  אוריאל  פרת  נ  170-0/מט
 .481ע לד "פד, המוסד' אליהו סולן נ 31/98ל "עב

 .4044) 1(2004עב -תק, המוסד לביטוח לאומי' אסולין יעקב נ 2288/03) ש"ב(ל "ב  15
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' כבדחתה  ,  אביב-הדין  האיזורי  לעבודה  בתל-בבית)    חודשים4-הוגשו  באיחור  של  כ

 : מהנימוק הבא, זאת בין היתר.  טענה זהה של הנתבעהשופטת לקסר
כי ,  נראה,  125של  תקנה  אף  אם  לא  נבחן  את  השאלה  שבפנינו  באספקלריה  '

הדעת -יש  לקבל  את  הערעור  גם  מנימוקים  אחרים  המתייחסים  לשיקול

עקב ,  ידי  המשיב  בהודעה  שלא  לדון  בערעור  המערער-המוטעה  שהופעל  על

  '.איחור בהגשת נימוקי הערעור
אף  שבחוק  הביטוח  הלאומי  ותקנותיו  אין  כל  הוראה  המסמיכה  את  המשיב  להאריך 

השולל "  הסדר  שלילי"אין  בכך  משום  ,  קנות  לביצוע  פעולותמועדים  שנקבעו  בת

הדין  יש  סמכות  לבקר -לבית,  וממילא,  מהמשיב  סמכות  להאריך  מועדים  כאמור

 . במסגרת ערעור כל החלטה שכזו של המשיב
ניתן  להצביע  על  כמה  מקורות  חוקיים  שמהם  ניתן  לשאוב  סמכות  זו  של  המשיב 

 : להארכת מועדים
גוף  מינהלי  יש  סמכות  טבועה  להאריך  את  המועדים  הקבועים למשיב  כמו  לכל  .  א

 . לביצוע הפעולות במסגרתו
ניתן  לשאוב  אותן ,  בהעדר  הוראות  להארכת  מועדים  בתקנות  הביטוח  הלאומי.  ב

בדרך  היקש  מהוראות  סדרי  דין  ונוהל  של  גופים  מינהליים  ושיפוטיים  שלהם  הוענקה 

 . סמכות זו להארכת מועדים
  העדר  סמכות  להארכת  מועדים  עלולה  לפגוע  בזכות  היסוד  של  כל קביעה  בדבר.  ג

מניעת  הארכת  מועד  להגשת  ערעור  לוועדת  העררים .  המשפט-אדם  לגישה  לבתי

הוועדה  לעררים ,  שכן,  הדין-חוסמת  בכך  את  דרכו  של  המערער  גם  לבית,  בעניינו

 . הדין-מהווה שלב מעבר הכרחי בדרך להגשת ערעור לבית
יש  בה  משום  פגיעה  בהוראות  חוק  יסוד  כבוד  האדם ,  הדין-ר  לביתמניעת  גישה  כאמו

) לא  פורסם(המוסד  לביטוח  לאומי  '  סמיח  בדיר  נ  4108/02)  א"ת(ל  "ב.  וחירותו

 .הדין- לפסק9פסקה 
טענת  הנתבע ,    כמצויין  לעילהשופטת  לקסר'  כבמשמקובלת  עלי  עמדתה  של  .  9

הגשת  נימוקי  הערר -  סביר  לאימקום  שניתן  הסבר.  לפיה  אין  לקבל  את  נימוקי  הערר

 . נדחית–במועד 
 .התביעה מתקבלת, סוף דבר. 10

ח  בצירוף "  ש1,500ישלם  הנתבע  לתובע  הוצאות  בסך  של  ,  משהתקבלה  התביעה

 .הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום
הדין  הארצי  לעבודה -ערעור  ניתן  להגיש  לבית,  דין  זה  הוא  בזכות-הערעור  על  פסק

 ".הדין לצד המבקש-ום מיום המצאת פסק י30בירושלים בתוך 
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 : אדלר' סהנשיא '  כבנפסק מפי 1007/0116ח "עא -ב

 הכרעה "
  שעניינה 1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -  לתקנות  בית125תקנה  .  5

להארכת  המועד  מקום  בו  נקבע "  טעם  מיוחד"דורשת  קיומו  של  ,  הארכת  מועדים

-המערערת  להארכת  מועד  הוגשה  לביתבקשתה  של  .  המועד  בחיקוק  או  בתקנות

 .  שישה חודשים-של כ, הדין באיחור ניכר
, דין  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  להארכת  מועד-כי  טעותו  של  עורך,  הלכה  פסוקה  היא

, דינה  בניסוח  כתב  התביעה-כי  טעה  עורך,  משכך  דין  טענתה  של  המערערת

ן  סיכויי  ערעורה  של מדובר  בטענה  המכוונת  כל  כולה  לעניי,  יתרה  מזאת.  להידחות

 :  כי הנשיא שמגרבנדון זה אין לנו אלא לומר כמאמר. המערערת
אפילו ,  המשפט  לתובע  יותר  מאשר  ביקש-לעולם  לא  יפסוק  בית,  כעיקרון'

  '.מתברר במהלך הדיון כי הוא זכאי ליותר
; 530,  522)  4(ד  לט"פ,  מ"בריח  חברה  לייצור  בע'  מ  נ"חברת  כרמל  בע  19/83א  "ע(

 -  מובא  ב589,  581)  3(ד  מב"פ,  'זמרן  ואח'  מ  נ"בע'  רובינשטיין  ושות  769/86א  "ע

 ). 447, 442ע כד "פד, שבע בלימה גריסק-עיריית באר 82-3/ע נב"דב
כי  עבדה  פעם ,  הדין  האיזורי-הגם  שטענה  המערערת  בפני  בית,  כן-על-אשר.  6

-ה  לביתלא  הי,  בשבוע  אצל  המשיבה  והגם  שבדיקת  הפוליגרף  אימתה  טענתה  זאת

, כאמור.  הדין  האיזורי  לפסוק  למערערת  אלא  את  מה  שביקשה  בכתב  תביעתה

הוגשה  הבקשה  להארכת  מועד  באיחור  ניכר  והמערערת  לא  הראתה  טעם  מיוחד 

לכאורה  אין  סיכוייה ,  אף  לגופו  של  עניין,  זאת  ועוד.  לבקשה  להאריך  לה  את  המועד

אין  מנוס  מדחיית ,  וון  שכךכי.  של  המערערת  טובים  בערעור  מן  הטעם  שציינו  לעיל

 . הערעור
 ".אין צו להוצאות .סוף דבר הערעור נדחה. 7

 : איש שלום'  ר הרשמת'כב נפסק מפי 15/0317א "בש -ב

הסף -לפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  החלטת  מחיקת  תביעה  על.  1"

 . 7.11.02שבע מיום -הדין לעבודה בבאר-של בית
הדין  הארצי  ביום -הערעור  הגיע  למזכירות  ביתכוח  המבקש  טוען  כי  -בא.  2

באיחור  של  יום  וזאת  למרות  שהוא  עצמו  שלח  את  הערעור  בדואר  רשום ,  23.12.02

                                                           
 .487) 3(2001אר -תק, שמחה כהן' אלחננוב אולה נ 1007/01ח "עא  16
 .93) 1(2003אר -תק, אגודה שיתופית לתחבורה" אגד"' עמירם זמיר נ 15/03א "בש  17
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וודאי ,  20.12.02נמסר  לו  שהחומר  יגיע  לבטח  ביום  (הדואר  -בבית.  19.12.02ביום  

יע אין  לו  כל  הסבר  מדוע  הג,  )  היה  יום  שבת21.12.02  -ב  (22.12.02לא  יאוחר  מיום  

האיחור  הוא  של  יום  אחד  בלבד  ומתבקשת  לפיכך  הארכת .  23.12.02  -הערעור  רק  ב

 . המועד
שהרי  התאריך  הקובע  הינו  מועד ,  המשיבה  מתנגדת  לבקשה  בהעדר  טעם  מיוחד.  3

הדין  ותקלה  משרדית  או  טעות  אנוש  אינן  יכולות  לשמש  טעם -הגעת  הערעור  לבית

 . צד שכנגד שלא להיות מוטרד עודמנגד קיימת זכותו הדיונית של ה. אשר כזה
הדין  לעבודה  אין -שהרי  לבית,    סיכויי  הערעור  קלושים  ביותר–לגופו  של  עניין  

מאחר  והיחסים  בין  הצדדים  אינם  יחסי  עובדמעביד  אלא ,  סמכות  לדון  בתביעה

 . יחסים בין אגודה שיתופית וחבר בה
 . בענייננו מדובר באיחור של יום אחד בהגשת הערעור. 4

 סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י(הדין  משקל  למידת  האיחור  -מייחס  בית,  ללככ

 ). 688 סעיף )מהדורה שביעית(
ככל  שהאיחור  גדול  כך  יקשה .    איחור  הוא  הטעון  הסבר  וצידוק–איחור  של  יום  אחד  

 . על המבקש להסבירו ולהצדיקו
ניתן   –לא  פורסם    (מ"רויטרס  ישראל  בע'  מרוואן  אל  רול  נ  26/98-13א  "בש  -ב

 : הוחלט כדלקמן) 22.4.98ביום 
מידה  שונות -ראוי  הדבר  להשקל  באמות,  מקום  שמדובר  באיחור  של  יום  אחד'

מידה  אלה  אינן  מבטלות -שקילת  אמות.  לעומת  איחור  מרשים  של  ימים  רבים

הדין -  לתקנות  בית125ואינן  יכולות  לבטל  את  הדרישה  הקבועה  בתקנה  

בכך .  לטעמים  מיוחדים  להארכת  המועד,  1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(לעבודה  

אינני  רומז  שכאשר  בעל  דין  מאחר  בהגשת  ערעור  ביום  אחד  כי  אז  יש  לנקוט 

יש  לבחון  אם  ההסבר  לאיחור  הקצר  הוא ,  ואולם.  באופן  גורף  גישה  סלחנית

אכפתיות  משך  התקופה -הוא  כן  ואם  בעל  הדין  לא  הפגין  רשלנות  או  אי,  סביר

ועוד  יש  לבדוק  אם  היו  נסיבות  שלא .    ההליךשעמדה  לרשותו  לצורך  הגשת

כולן  היו  תלויות  בו  ושבעטיין  נגרם  האיחור  הקל  או  שהן  תרמו  לאיחור 

  '.האמור
אכפתיות  ואין  להתעלם  מן -כוח  המבקש  הפגין  רשלנות  או  אי-אין  לומר  שבא

 . האיחור הקצר בהגשת הערעור
 . סף של תביעהה-ההחלטה שמבקשים לערער עליה ניתנה במסגרת מחיקה על. 5

הדין  הארצי  היא  כי  יש  לעשות  הכל  כדי  לתת  לכל  צד  את  יומו -גישתו  של  בית

 : וכן, הדין-בבית
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, הסף  הוא  סעד  מרחיק  לכת-הסעד  של  מחיקה  או  דחיה  של  הליך  אזרחי  על'

בשום כן  יש  לנהוג  לגביו  זהירות  יתירה  ולהפעילו  רק  כאשר  ברור  כי  -ועל

ע "ראה  דב  ('...  את  הסעד  שהוא  מבקש  פנים  ואופן  אין  התובע  יכול  לקבל

 ) 479פדע כז , ש" תע–' ההסתדרות הכללית ואח 22-4/נד
כוח  המשיבה  תמך  את  טיעוניו  לעניין  סיכויי  הערעור -  בא–זאת  ועוד  .  6

ובין  היתר  מאמרה ,  )הדין  קמא  לעניין  בקשת  המחיקה-שהגיש  לבית(באסמכתאות  

שנתון  משפט ,  "ת  כעובד  האגודהמעמד  חבר  אגודה  שיתופי"אוטולוגי  '  של  פרופ

הדין  לעבודה  היתה -גישת  בית'נאמר  שבנושא  הנדון  )  30'    עמ,  כרך  בהעבודה

 . 'תוך החלת מבחנים שונים, ליברלית יותר
-לאור  זאת  ולאור  הפסיקה  המתחדשם  ומתרעננת  בשאלת  קיומם  של  יחסי  עובד

 . ונה אין להוציא מכלל אפשרות שערכאת הערעור תגיע למסקנה ש–מעביד 
-נראה  לי  שבנסיבות  העניין  ניתן  לעשות  שימוש  בגישה  הסלחנית  הנהוגה  בבית  .  7

 ".הדין ולהאריך את המועד תוך חיוב בהוצאות

 :אדלר'  ס הנשיא'כבנפסק מפי  1031/0218ח "עא

א "בש;  שלום-איש'  הרשמת  ר(דין  זה  -לפנינו  ערעור  על  החלטת  רשמת  בית.  1"

תה  את  בקשת  המערער  להארכת  המועד  להגשת אשר  דח,  25.7.02מיום  )  1278/02

ונציגי תיבון  '  השופט  א(הדין  האיזורי  בירושלים  -דינו  של  בית-ערעור  על  פסק

המצדיק  הארכת "  טעם  מיוחד"בהיעדר  ,  )300323/95ב  "ע;  הציבור  כספי  ואייל

  ...המועד
 דיון והכרעה 

-ת  שבשיקולהיא  סמכו,  הדין  להאריך  את  המועד  להגשת  ערעור-סמכותו  של  בית.  7

, 1991  -ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -  לתקנות  בית125המעוגנת  בתקנה  ,  דעת

 : שזו לשונה
הדין  או  הרשם  לעשיית  דבר  שבסדר  הדין  או -מועד  או  זמן  שקבע  בית'

רשאי  הוא ,  לרבות  בתקנות  אלה,  נקבע  המועד  או  הזמן  בחיקוק,  שבנוהג
  '.להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו

אשר  יצדיק "  טעם  מיוחד"על  המבקש  להצביע  על  ,    שתנתן  הארכת  מועדמנת-על

 . היענות לבקשה
ולא  מצאנו  מקום ,  מקובלים  עלינו  נימוקי  הרשמת  בהחלטתה,  לגופו  של  עניין

 . להתערב בהם
                                                           

 .1670) 3(2002אר -תק, מ"סולל בונה בנין ותשתית בע' שאול לוי נ 1031/02ח "עא  18
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דין  אינה  מצדיקה -כי  טעות  של  עורך,  נפסק  לא  אחת,  כפי  שקבעה  הרשמת,  אכן

). 552ע  כה  "פד,    הבנק  הבינלאומי  הראשון–גת    95-9/ע  נג"דב:  ראו(הארכת  מועד  

הטעות  אינה 'ואם  מתברר  ש,  ההלכה  אינה  נוקשה  וניתן  לשקול  את  הנסיבות,  אמנם

' .'  נסיבה  מקילה'ניתן  לראות  בהן  ,  הזנחה  או  זלזול  בסדרי  הדין,  נובעת  מרשלנות

 יחד  עם).  648ע  כט  "פד,  מ"  ימית  חניה  גרירה  ושירותים  בע–עבייד    24-13/ע  נו"דב(

הדין -כי  לאור  צורת  התנהלות  הדיון  בבית,  מקובלת  עלינו  קביעת  הרשמת,  זאת

הזנחה  או  זלזול  בסדרי ,  ספק  אם  ניתן  לומר  שהטעות  אינה  בגדר  רשלנות,  האיזורי

 . הדין
כוח -כי  הקושי  באיתור  התיק  בארכיב  בא,  גם  מקובלת  עלינו  קביעת  הרשמת,  כך

, כוח  המערער  עצמו-ארכיבו  של  באמדובר  ב".  טעם  מיוחד"המערער  לא  יכול  לשמש  

 . ואין מדובר באיתור שמחוץ לשליטתו
תועיל  למערער  רק 'הדין  לעבודה  -הגישה  הסלחנית  של  בית,  כפי  שכבר  קבענו

בנסיבות ,  ולו  בחלקה,  כי  הסיבה  לעיכוב  בהגשת  הערעור  נעוצה,  כאשר  יוכיח

סחר  בינלאומי -.ל.נ.  ב–פרומקין  ולדימיר    3/99ח  "עא  ('חיצוניות  שאינן  בשליטתו

 ). 271ע לד "פד, מ"ונכסים בע
כוח -אין  מדובר  כלל  בנסיבות  חיצוניות  שאינן  בשליטתו  של  בא,  בנסיבות  שלפנינו

 . המצדיק מתן הארכת מועד" טעם מיוחד"אין כאן , לפיכך. המערער
אין  לקבוע  מסמרות  ביחס 'כי  ,  דין  זה-נפסק  לאחרונה  בבית,  באשר  לסיכויי  הערעור

 –מעתוק    1022/01ח  "עא  ('וי  של  טענת  צד  בדבר  סיכויי  הערעורלמשקלה  הרא

 ). 38) 2(2002אר -תק, מ"התעשיה האוירית לישראל בע
שאין  גם  בנימוק  זה  כדי  להוות  גורם  מכריע  בדבר  קבלת  הערעור  על ,  לפיכך  נראה

 . החלטת הרשמת
 " .אין צו להוצאות . הערעור נדחה–סוף דבר . 8

 : שלום-איש'  ר הרשמת'כבפי נפסק מ 1305/0219א "בש -ב

או  הארכת  מועד  להגשת  ערעור  על /לפני  בקשה  לתיקון  הודעת  ערעור  שכנגד  ו.  1"

 . 2.12.01הדין לעבודה בחיפה מיום -דינו של בית-פסק
כוח  המבקש  הודעת  ערעור  שכנגד  במספר  נקודות  בהן -  הגיש  בא18.2.02ביום  .  2

השופט '  כב  הסב  3.6.02יום  ביום  בקדם  ערעור  שהתקיים  ב.  לא  נפסק  לזכות  המבקש

. כוחו  כי  עליו  להגיש  ערעור  ולא  ערעור  שכנגד-לב  המבקש  ובא-  את  תשומתמירון

בנסיבות  אלו  עותר  המבקש  לתיקון  הודעת  הערעור  שכנגד  שמשמעותה  מחיקת '

                                                           
 .514) 3(2002אר -תק, ר מבאריקימנסו' משה חדלי נ 1305/02א "בש  19
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והארכת  המועד  להגשת  הערעור  ולחלופין  להאריך  המועד  להגשת ...  'שכנגד'המלה  

כוח  המבקש  זכאי  המבקש  לסעד -לטענת  בא.  'נןהערעור  המצורף  לבקשה  ד

 . הדין לעבודה-הדין בבית-המבוקש ומסתמך על תקנות סדרי
-ובית"  נבעה  איפוא  מטעות"הגשת  הערעור  במועד  -כוח  המבקש  טוען  כי  אי-בא

 . הדין מוסמך לרפא את הפגם
לטענתו  הסעד  היחיד  המבוקש  הוא  הארכת  מועד .  כוח  המשיב  מתנגד  לבקשה-בא.  3

  חודשים 5  -הבקשה  להארכת  מועד  הוגשה  באיחור  של  יותר  מ.    הגשת  ערעורלשם

כוחו  כי  הנושאים  המועלים  בערעור  שכנגד -  יום  לאחר  שהובהר  למבקש  ולבא23-ו

 . שונים בתכלית מהנושאים המועלים בערעור
פי -הנדרשים  על,  כוח  המשיב  טוען  כי  מאחר  ולא  הועלו  כל  טעמים  מיוחדים-בא

 .  דין הבקשה להידחות–וארך המועד מנת שי-התקנות על
שהרי  תיקון ,  כוח  המשיב  כי  בפנינו  בקשה  להארכת  מועד  בלבד-הצדק  עם  בא.  4

יש  בה  משום  שינוי  מהותי ,  "שכנגד"ידי  מחיקת  המילה  -הודעת  הערעור  שכנגד  על

שינוי  כאמור  אינו  יכול  לפעול .    הפיכת  הודעת  ערעור  שכנגד  להודעת  ערעור–

 .  יש צורך בהארכת המועד להגשת הערעורומשכך הדבר, למפרע
 .  הבקשה לתיקון הודעת הערעור שכנגד נדחית–לאור האמור 

הדין -  וזו  קובעת  כי  רשאי  בית125התקנה  הרלבנטית  לענייננו  היא  תקנה  .  5

 ". מטעמים מיוחדים שיירשמו"להאריך מועדים 
עור  במועד הגשת  הער-אי'כוח  המבקש  לא  העלה  כל  טעם  מיוחד  פרט  לאמירתו  -בא

 . 'נבעה איפוא מטעות
כי  אין  בה ,  אשר  נפסק  לגביה  אין  ספור  פעמים,  אין  צורך  להאריך  בסוגיית  הטעות

נסיבה "תשמש  כ  ,  בנסיבות  מיוחדות,  אמנם  יכול  שטעות.  כדי  להוות  טעם  מיוחד

אלא  בהצטרפה  לנימוק ,  אולם  אין  היא  יכולה  להוות  טעם  מיוחד  בפני  עצמו"  מקילה

  ימית  חניה  גרירה –עיסא  עבייד    24-13/ע  נו"ראה  לעניין  זה  דב(אחר  או  נוסף  

 ). 648פדע כט , 'מ ואח"ושירותים בע
 . בענייננו לא הועלה כל נימוק בנוסף לטעות

  העוסקת 110על  הסיפא  לתקנה  ,  בין  היתר,  כוח  המבקש-בבקשתו  מסתמך  בא.  6

ועד  אלא  בשלב אך  זו  אין  עניינה  בשלב  של  הארכת  מ,  הדין  בערעור-בסמכויות  בית

 .  המשיב–ידי הצד השני -בעת הדיון בערעור שהוגש על, הדין-הטיעונים בפני בית
 ".אין מקום להארכת המועד כמבוקש, בהעדר טעם מיוחד. 7
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 :  סגנית הנשיא אלישבע ברק השופטת'כבנפסק מפי  307/9620ל "עב -ב

  כאשר התנהלה  התכתבות  ענפה,  המשיב,  בין  המערער  למוסד  לביטוח  לאומי"

 21.2.1991  המערער  כתב  ביום  .המערער  ביקש  לבחון  מחדש  את  דחיית  התביעה

אך  הוא  מבקש  לחסוך ,  הדין-למשיב  שידוע  לו  שעומדת  לו  זכות  להגיש  תביעה  לבית

אל  על  נתיבי  אויר .  שעלולה  להחמיר  מאוד  את  מצבו,  לו  את  דרך  הייסורים  הזו

יב  והודיעה  שהמערער  שוב אף  היא  כתבה  למש,  1המערערת  מספר  ,  מ"לישראל  בע

,   וכי  הוא  מבקש  לראות  זאת  כהחמרה  של  התאונה23.2.1991חש  ברע  ביום  

רופאת  המשיב .  גם  רופאת  אל  על  פנתה  לרופאת  המשיב.  ידי  המוסד-שנדחתה  על

כי  אכן  המערער  לקה  באוטם  אך  הטענה  היא  שלא  אירע  אירוע  חריג ,  הודיעה

-נהלת  מחלקה  לרפואה  תעסוקתיתמ,  ר  בטי  קליין"אל  על  פנתה  אל  ד.  בעבודה

וזו ,  גוריון-תעופתית  של  קופת  חולים  מחוז  ראשון  לציון  בסניף  נמל  התעופה  בן

וזה  טען  שבתקופה  שקדמה ,  כי  שוחחה  עם  המערער  ובחנה  את  המסמכים,  כתבה

כך  גם  עולה  ממכתבו  של  מר .  לכניסתו  לבית  החולים  הוא  היה  שרוי  בלחץ  עצום

מר ,  ממכתבו  של  מנהל  התחזוקה'כי  ,  ר  קליין"ציינת  דמ.  הממונה  על  המערער,  יעקב

  התפוצץ  צינור  ביוב  בתוך  המחסן  אשר  בו 13.10.1989שבתאריך  ,  עולה,  שמואלי

עבד  מר  סולטן  לבדו  ואין  איפוא  שום  ספק  שהמקרה  הזה  הכניס  את  מר  סולטן 

 ). לכתב התביעה' נספח ו ('ללחץ
כתוצאה ,  אשר  יכול  היה  להיגרםשהנזק  ,  ברור  לי,  מתוך  היכרות  אישית  את  המחסן

מפיצוץ  הצינור  היה  גדול  מאוד  ואירוע  זה  במקביל  לעבודתו  המבצעית  של  עובד 

 . 'מלחיץ'היה ללא ספק אירוע , כמר סולטן) המסור כדברי הממונים עליו(
אלמנט ,  הלאומית  והבינלאומית,  ברצוני  להדגיש  כי  בספרות  המקצועית  החדשה

  של  התקפי MAJOR RISK FACTOR  –מיננטי  הוא  אלמנט  דו)  STRESS(הלחץ  

 . לב
 סיכום 

לאור  כל  האמור  לעיל  דעתי  היא  שהתחלת  הדינמיקה  הקרדיאלית  של  העובד 

  היתה  מעל  לכל  ספק  בזמן  עבודתו  ועקב 14.10.89שאובחנה  בבית  החולים  ביום  

  ..".עבודתו
מך  על לא  הסת,  בדחותו  את  הטענה  שאירע  למערער  אירוע  חריג,  הדין  האיזורי-בית

כן  בחנו  בחון  היטב  את  המסמכים -על.  מהימנות  עדים  אלא  על  המסמכים  שבפניו

הדין  אמר  המערער  כי -הדין  האיזורי  הסתמך  על  כך  שבעדותו  בבית-בית.  בשנית

                                                           
 .610) 2(2002אר -תק, המוסד לביטוח לאומי' שלמה סולטן נ 307/96ל "עב  20
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כן  ציין .  הדין  מתח  מתמשך-בכך  ראה  בית.  החקירה  על  הגניבה  גרמה  לפרוץ  האוטם

הדין  האיזורי  לא  ראה  בכך  אירוע -בית.  הדין  את  פיצוץ  צינור  הביוב-המערער  בבית

באשר  הוא  לא  אוזכר  בעת  הגשת  התביעה  לפקיד  התביעות  וגם  לא  בהודעה ,  חריג

 . הראשונה של העובד שנמסרה לחוקר מטעם המוסד לביטוח לאומי
גם  לפי ,  המערער  אמר  שזו  לא  היתה  תופעה  יוצאת  דופן  בעבודתו  באשר,  ובעיקר

. ך  שהיו  מקרים  רבים  של  פיצוץ  צינורות  כמו  זהכ,  מדובר  בבניין  ישן,  עדות  מר  יעקב

 . התפוצצו צינורות, לדברי מר יעקב, בתקופה של מספר חודשים
הדין  האיזורי  בחן  את  המסמכים  וחומר  הראיות  ולא  סמך  את  החלטתו  על -משבית

בחנתי  גם  אני  את  המסמכים  ומצאתי  כי  יש  לקבל  את  גרסת  שני ,  מהימנות  עדים

אך ,  גם  עניין  הגניבה  היה  חריג  ולא  מתח  מתמשך.  החריגהמערערים  לגבי  האירוע  

עולה  שאין  מקום  להטיל  ספק  בקרות ,  כפי  שהראנו,  מכל  חומר  הראיות,  בעיקר

הדבר  אירע  ביום  שישי  והמערער .  הפיצוץ  ובתגובתו  הקשה  של  המערער  על  כך

מנת  שימצא  פיתרון -הוא  מיהר  לטלפן  למר  שמואלי  על.  חשש  שהסחורה  תתקלקל

העובדה  שהיו  פיצוצים  נוספים  בחודשים  האחרונים  אינה .  יסת  השבתלפני  כנ

 . הופכת את אותו פיצוץ למתח מתמשך
כי  הוא  לא  רצה  לעבור  את ,  ציין  המערער,  הדין-אשר  לשיהוי  בהגשת  התביעה  לבית

הוא  התכתב  התכתבות  ארוכה  עם  המוסד  לביטוח .  הדין-דרך  הייסורים  ולפנות  לבית

המעבידה  פנתה .  החלה  מעבידתו  להתכתב  עם  המשיב,  לאומי  ומשהדבר  לא  עזר

 . הדין האיזורי-פנה המערער לבית, משכל אלה לא הועילו. לרופא תעסוקה
 ...הדין-אכן המערער השתהה בהגשת תביעתו לבית

הדין -יש  לבית,  בחיקוק,  היינו,  משהמועדים  קבועים  בתקנות  הביטוח  הלאומי

אני  ערה  לפסיקה  הקובעת .  ירשמוסמכות  להאריך  את  המועד  מטעמים  מיוחדים  ש

הדין  הארצי  ביקש  פעמים  רבות  להאיר -בית.  הדין  סמכות  להאריך  מועד-שאין  לבית

הדין -על  בית,  מאחר  ומתקין  התקנות  לא  עשה  דבר.  את  עיני  מתקין  התקנות  על  כך

  לתקנות 125פי  תקנה  -כן  אנו  פועלים  על-כמו.  לשקול  התערבות  בהארכת  מועד

אנו  גם  לוקחים  בחשבון  את .  1991-ב  ב"  התשנ,)דרי  דיןס(הדין  לעבודה  -בית

מדובר  בחוק .  העובדה  כי  לא  ייתכן  שלאף  גוף  לא  תהיה  סמכות  להארכת  מועד

שאם  אכן ,  אין  להשלים  עם  כך.  כן  עלינו  לבחון  את  הנסיבות  לגופן-סוציאלי  ועל

לא  יוכל ,  והתקיימו  נסיבות  מיוחדות  המצדיקות  את  הארכת  המועד,  זכאי  המערער

. הדין  מאחר  ולאף  גוף  לא  תהיה  סמכות  לשקול  הארכת  מועד-המערער  לתבוע  בבית

באופן  שבשום  מקרה  לא ,  אין  לשים  אבן  נגף  פרוצדורלית  כה  חמורה  בפני  מבוטח

, דין  זה  עמד  על  כך-בית.  יהיה  קיים  גוף  מוסמך  שיוכל  לשקול  את  הארכת  המועד
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שאין  זה  ראוי ,    עמד  על  כךדין  זה-בית,  מעבר  לכך.  שיוכל  לשקול  את  הארכת  המועד

אשר  לשיהוי  בהגשת  תביעה  למוסד .  שהמוסד  לביטוח  לאומי  יטען  טענת  התיישנות

כי  אל  לו  למוסד  לטעון  טענת  שיהוי  כאשר  לא  עומדת ,  הדין-לביטוח  לאומי  ציין  בית

אבן  נגף  כזו  לא  עומדת  בעניין .  הוא  הדין  בענייננו.  בפניו  אבן  נגף  של  גילוי  ראיות

שהמערער  עצמו ,  מהמסמכים  עולה.  עובדות  כולן  עולות  מהמסמכיםמאחר  וה,  זה

לא  חדלו  במשך  כל  תקופת  השיהוי  מלהתכתב  עם  המוסד  לביטוח ,  אל  על,  ומעבידתו

כוחו  של  המשיב  בהגינותו  לא -בא,  ואכן.  הם  לא  שקטו  על  השמרים.  המשיב,  לאומי

 . עמד על טענה זו בפנינו
ל  וסמכותנו "  הנ125פי  תקנה  -ותנו  עלומכוח  סמכ,  לאור  כל  הנימוקים  האמורים

אנו  קובעים ,  הדין  לעבודה-  לחוק  בית33הטבועה  להאריך  מועדים  ואף  מכוח  סעיף  

. הדין  מוסמך  להאריך  את  המועד  להגשת  תביעה  כנגד  המוסד  לביטוח  לאומי-כי  בית

שלא  ניתן  יהיה  להאריך  מועד  גם  במקרים ,  התוצאה  תהיה,  אם  לא  תאמר  כך

וגמה  מקרה  בו  מבוטח  שתביעתו  נדחתה  הפך  חלילה  לצמח  למשך טול  לד.  קיצוניים

או  שהמוסד  לביטוח  לאומי  הטעה  אותו  ולא  אפשר  לו  להגיש  את ,  כשנה  ומחצה

האם  לא  תהיה  במקרים  כגון  דא  לאף  גוף  סמכות  להאריך  את  המועד .  תביעתו

 ? הדין-להגשת תביעתו לבית
הגשת  התביעה -קופת  אילאור  העובדה  שהמערערים  היו  בדין  ודברים  במשך  כל  ת

הדין  לא  תחשב -אנו  מאריכים  את  המועד  באופן  שהגשת  התביעה  לבית,  הדין-לבית

אמנם  היו .  הדבר  לא  עולה  מהמסמכים,  אשר  לטענה  של  מתח  מתמשך.  כשיהוי

והמערער  ירא  שהסחורה ,  אך  הפעם  אירע  הפיצוץ  ביום  שישי,  מספר  פיצוצים

גם  אם  המערער  הוציא .    בדחיפותהוא  טלפן  לממונה  עליו.  תתקלקל  במשך  השבת

כדברי ,  הרי  סובייקטיבית  הוא  היה  מפוחד  ואף  על  סף  בכי,  את  האירוע  מפרופורציה

אך  אין  בו  כדי  לשלול  את  חריגות ,  גם  עניין  הגניבה  הדיר  שינה  מעיניו.  מר  שמואלי

 . אלא אך להוסיף אירוע נוסף על האמור, פיצוץ הצינור
הדין  האיזורי -יש  לדעתי  להחזיר  את  העניין  לבית.  כן  מדובר  באירוע  חריג-על-אשר

 ".רפואי-מנת שימנה מומחה יועץ-על

 :  הנשיא סטיב אדלר השופט'כבנפסק מפי 

לדידי  יש .  דעתה  של  סגנית  הנשיא  והגעתי  למסקנה  אחרת-עיינתי  בחוות.  1"

 . לדחות את הערעור
ביעה   האם  יש  להתערב  בק–השאלה  האחת  :  בערעור  זה  מתעוררות  שתי  שאלות

כי  לא  אירע  למערער  אירוע  חריג  בעבודה  ביום  בו ,  הדין  האיזורי-העובדתית  של  בית

  האם  יש  לשנות  או  לחרוג  מן –השאלה  השניה  ;  לקה  באוטם  או  בימים  שלפניו
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הדין  סמכות  להאריך  את -פיה  אין  לבית-על,  דין  זה-הפסיקה  הקיימת  של  בית

 . ידי המוסד-עלהדין כנגד דחיית תביעה -המועד להגשת תביעה לבית
' סגן  הנשיא  יכי  הדיון  נשמע  במותב  בראשותו  של  ,  יצויין(נדון  בכל  שאלה  כסדרה  

הדין  על -אולם  לאחר  פרישתו  החליט  הנשיא  להחליפו  וליתן  את  פסק,  אליאסוף

האם )  וזאת  לאחר  שניתנה  לבעלי  הדין  הזדמנות  לטעון  בעניין,  סמך  החומר  בתיק

 ? אירע אירוע חריג
בעבודות ,  על-חברת  אל,    שנים  אצל  המערערת35  -עבד  כ,    סולטןמר,  המערער.  2

עבד  המערער  כמחסנאי  במחסן  המזון  של ,  במרבית  שנות  עבודתו  באל  על.  כפיים

  לקה  המערער 13.10.1989ביום  .  החברה  ובעת  האירוע  היה  מנהל  העבודה  במחסן

 . בו הוא מבקש להכיר כתאונת עבודה, באוטם שריר הלב
כלל  תוצאה -  מחלה  המנויה  עם  מחלות  המקצוע  ואוטם  הוא  בדרךמחלת  לב  אינה.  3

ניתן  להכיר  באוטם  כתאונת  עבודה  רק  אם  הוא ,  משכך.  של  מחלת  לב  מתמשכת

הדין  קמא -פעל  בית,  כן-על.  קשור  לאירוע  חריג  או  למאמץ  פיזי  חריג  בעבודה

כמצוות  הפסיקה  כאשר  בדק  אם  היה  אירוע  חריג  בעבודה  ביום  בו  לקה  המערער 

 . וטם או בימים שקדמו לובא
הדין  האיזורי -בית.  במסגרת  הכנת  הדיון  הגישו  בעלי  הדין  תצהירים  ומסמכים  שונים

כי  לא  הוכחה ,  לרבות  המערער  והממונה  עליו  והגיע  למסקנה,  שמע  את  העדים

הגרסה  הראשונה  של :  מהטעמים  הבאים,  בין  היתר,  התרחשותו  של  אירוע  חריג

עבודה ,  13.10.1989מהרמת  קופסאות  קרטון  ביום  כי  האוטם  נבע  ,  המערער  היתה

 . הדין קמא היתה חלק מעבודתו הרגילה של המערער-פיזית שלדעת בית
העלה  המערער  מספר  גרסאות ,  הדין  האיזורי-במסגרת  עדותו  בבית,  מאוחר  יותר

  נוגעת  לחקירת  גניבה –הגרסה  האחת  .  חדשות  באשר  לאירוע  שגרם  לאוטם

הדין -בית,  אולם.    נוגעת  לתקלה  במערכת  הביוב–אחרת  והגרסה  ה,  שבוצעה  במחסן

מאחר  והמערער  לא ,  בין  היתר,  קמא  לא  השתכנע  בנכונותה  של  מי  מגרסאות  אלו

אלה  בכתב  התביעה  או "  אירועים"הצביע  על  מועד  החקירה  הנטענת  ואף  לא  הזכיר  

 . בהודעה הראשונה לחוקר המוסד
קביעות  עובדתיות  מנומקות  של כי  ערכאת  ערעור  אינה  מתערבת  ב,  הכלל  הוא.  4

המקרה  שלפנינו  אינו  מצדיק .  הערכאה  אשר  שמעה  את  העדים  והתרשמה  מעדותם

כפי  שהונח ,  הדין  קמא  מעוגנות  בחומר  הראיות-קביעותיו  של  בית.  חריגה  מהכלל

כי ,  הדין  האיזורי  עולה-מעיון  במסמכים  הרבים  שהוגשו  לבית,  יתרה  מזאת.  לפנינו

 : נסביר.  הנכונההדין הגיע למסקנה-בית
 : נרשם, שנעשה בעת אישפוזו של המערער, ח סיכום המחלה בבית החולים"בדו) א(
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שהופיעו  יומיים  טרם ,    התקבל  למחלקה  עקב  כאבים  בקדמת  החזה–  45בן  '

  הכאב  הופיע  בזמן –)  נוהג  לרוץ  ולהתעמל(לאחר  מאמץ  גופני  ,  קבלתו

 '.העבודה
, אולם.    של  המערער  ולאחר  מאמץ  מסוייםכי  האוטם  אכן  הופיע  בעת  עבודתו,  מכאן

ידי  מסירת -כאשר  התקבל  לבית  החולים  ורצה  לקבל  את  הטיפול  הטוב  ביותר  על

כי  היה  משייך  את  האוטם  לריצה ,  מסר  לרופאים  המטפלים  בו,  עובדות  נכונות

. וכי  הכאבים  החלו  יומיים  לפני  הופעת  האוטם  במקום  עבודתו,  מאומצת  והתעמלות

קשר  היחיד  בין  עבודתו  של  המערער  לבין  הופעת  האוטם  היה פי  גרסה  זו  ה-על

ככל  שהיה  אירוע  חיצוני  אשר  גרם ,  אולם.  שהופיע  בעת  ששהה  במקום  עבודתו

, ועוד.  הגורם  לא  היה  אירוע  בעבודה  אלא  פעולות  ספורט,  לתחילת  האוטם

" אירוע"החלו  לפני  ה  ,    הכאבים–היינו  ,  הסממנים  של  תחילת  התפתחות  האוטם

המערער  לא  מסר  לרופאים  על  מאמץ  שאירע  בעבודה  או ,  יתרה  מזו.  בעבודההנטען  

 . לאחר חקירת גניבה או תקלה במערכת הביוב
שניתנה  כחודשיים  לאחר "  תעודה  הרפואית  הראשונה  לנפגע  בעבודה"-ה)  ב(

אין  בתעודה  זאת  שום .  מקשרת  את  הופעת  האוטם  להרמת  הקרטונים,  האוטם

 . של תקלה בביובאיזכור של חקירת גניבה או 
ניתנה  כשנתיים ,  שהגיש  המערער,  דעת  של  רופא  מטעם  קופת  חולים-חוות)  ג(

 . לאחר האוטם והחלק העובדתי בה התבסס על דבריו
הדין  קמא  כאשר  הגיע -כי  לא  טעה  בית,  לאור  כל  האמור  לעיל  עולה  בבירור.  5

עולה ,  בנוסף.  כי  לא  הוכח  אירוע  חריג  שניתן  לקשור  להופעת  האוטם,  למסקנה

 . כי לא התרחש אירוע בעבודה אותו ניתן לקשור להופעת האוטם, מחומר הראיות
 הארכת מועד להגשת תביעה 

 1969-ל"התש,  )מועדים  להגשת  תובענות(לתקנות  הביטוח  הלאומי  )  ב(1תקנה  .  6

 : קובעת
 קביעת מועדים להגשת תובענה  . 1'
 ...  ) א(
תוגש  תובענה ,    הודעה  על  כךהחליט  המוסד  בתביעה  ונמסרה  לתובע ) ב(

הדין  לעבודה  תוך  ששה  חודשים  מיום  מסירת  ההודעה  לתובע  או -לבית
  '.הכל לפי המאוחר יותר, מיום תחילתן של תקנות אלה

הדין  סמכות  להאריך  את  המועדים  להגשת  תובענות  או -אין  לבית,  פי  הפסיקה-על

ת  מקצוע  כתאונת ערעור  על  החלטת  המוסד  לדחות  תביעה  להכיר  בפגיעה  או  במחל

-ב"התשנ,  )סדרי  דין(הדין  לעבודה  -  לתקנות  בית125כי  תקנה  ,  עוד  נקבע.  עבודה
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אינה  חלה  על  הארכת  מועדים  להגשת  תביעה  כזאת ,  שעניינה  הארכת  מועדים,  1991

-0/ע  מח"דב;  340ע  ז  "פד,    המוסד  לביטוח  לאומי–אילן  -חיים  בר  0-11/ע  לו"ב(

אוריאל   0-170/ע  מט"דב;  127ע  כ  "פד,  אומי  המוסד  לביטוח  ל–נסים  סבאג    104

 –יעקב  זילברמן    0-156/ע  נו"דב;  132ע  כא  "פד,    המוסד  לביטוח  לאומי–פרת  

  המוסד  לביטוח –אליהו  סולן    31/98ל  "עב;  )לא  פורסם  (המוסד  לביטוח  לאומי

 ). 481ע לד "פד, לאומי
ינה  עובדתית כאשר  מבח,  אין  מקום  לשקול  מחדש  את  ההלכה  הזו  במקרה  דנן,  לדידי

הדין  הוגשה  כשלוש  שנים  לאחר  דחיית -לא  היה  אירוע  חריג  וכאשר  התביעה  לבית

 . ידי המוסד-התביעה על
 סוף דבר 

דינו -הוחלט  ברוב  דעות  כאמור  בפסק  .ללא  צו  להוצאות,  דין  הערעור  להידחות.  7

 . סגנית הנשיא אלישבע ברקשל הנשיא על דעתה החולקת של 

 : אדלר'  ס,הנשיא' כב מפי נפסק 1017/0121ח "עא -ב

א "בש  (16.9.01מיום  ,  שלום-איש'    ר,הדין-רשמת  ביתבפנינו  ערעור  על  החלטת  "

בה  נדחתה  בקשת  המערער  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור ,  )1014/01

  ..).1073/01א "בש (13.11.00מיום , מירון'  מ,הדין-רשם ביתעל החלטת 
 דיון 

וזאת  בניגוד  לבקשות ,  ף  שהערעור  דנן  הוגש  בזמןא-כי  על,  נפתח  ונאמר.  10

 . הרי שגם דינו של ערעור זה להידחות, כמתואר לעיל, הקודמות שהגיש המערער
הדין -  לתקנות  בית125פי  תקנה  -בכל  הנוגע  להארכת  מועדים  על,  ככלל.  11

  אברהם –יוסף  קוטלר    9-81/ע  נא"  דב-נקבע  ב,  1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(לעבודה  

, סלחנית'כי  יש  לנקוט  בגישה  ,  )11.91  -  ניתן  ב–  לא  פורסם(,  מ"  ובניו  בעפרזלי

 . 'הדין לעבודה-ההולמת את ייעודו של בית
 . אין בגישה סלחנית זו כדי לגרום לקבלתה של כל בקשה להארכת מועד, אולם. 12

הדין  כי  האיחור  נבע  מסיבות -גישה  זו  תובא  בחשבון  רק  מקום  בו  שוכנע  בית

הגישה ,  דין  זה-ידי  בית-כפי  שנקבע  מספר  פעמים  על.  לב-תוםמוצדקות  וב

, ולו  בחלקה,  הסלחנית  תינקט  רק  כאשר  יוכיח  המערער  כי  הסיבה  לעיכוב  מקורה

  הבנק  הבינלאומי –גת    9-95/ע  נג"דב:  ראו(בנסיבות  חיצוניות  שהן  מחוץ  לשליטתו  

ע  כד "פד,  יין  מרטין  קל–מ  "ב  בע"  סול9-198/ע  נא"וכן  דב,  552ע  כה  "פד,  הראשון

וכן  רק  אם  גישה  סלחנית  זו  תשתלב  עם  קיומו  של  צידוק  לאיחור  בהגשת ,  )23

                                                           
 .140) 2(2002אר -תק, 'חברת פרגולה ואח' אחינועם חגי נ 1017/01ח "עא  21
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כאשר  צידוק  זה  נבחן  לאור  מכלול  הנסיבות  והטעמים  המובאים  בחשבון ,  הערעור

ע ג "פד,    חברה  לכבלים–ועד  פועלי  החברה  לכבלים  ולחוטי  חשמל    9-14/ע  לב"דב(

303 .( 
אין  אנו ,  עמדו  עליהן  הרשמים  בהחלטותיהםכפי  ש,  לאור  מכלול  הנסיבות.  13

מוצאים  לנכון  להתערב  בהחלטתה  של  הרשמת  כי  נימוקיו  של  המערער  אינם 

לכך  נוסיף  את  העובדה  שאין  מדובר .  מספיקים  לצורך  קבלת  בקשתו  להארכת  המועד

, בנוסף  על  כך.  אלא  בתופעה  החוזרת  על  עצמה,  פעמי  בהגשת  הבקשה-באיחור  חד

ואולי  אף ,  עובדה  אשר  כשלעצמה  אומרת  דרשני,    משמעותייםעדים  אנו  לאיחורים

אלא  על  דרך  התנהלותו  הרגילה  של ,  לב-מלמדת  כי  אין  מדובר  בטעות  בתום

 . הדין-שלא לומר זלזול בבית, הנוטה למצער לכדי הזנחה או רשלנות, המערער
הוא  הדיון ,  דבר  זה  נלמד  אף  מהדיון  שפתח  את  סדרת  הערעורים  המתוארים  לעיל

למרות ,  אשר  אליו  המערער  כלל  לא  טרח  להגיע,  אביב-הדין  האיזורי  בתל-יתבב

בן  חברה -אל  9-7/ע  שם"  דב-כבר  נפסק  ב.  הדין  על  כך-שקיבל  הודעות  מבית

גישה  סלחנית 'כי  )  13.1.80ניתן  ביום  ,  לא  פורסם(  יוסף  לזרוב  –מ  "לשירותים  בע

כל  שכן  אם  מדובר ו,  'אין  פירושה  מתן  היתר  להזנחה  או  רשלנות  מצד  בעל  דין

 . בזלזול
כי  בדחיית  ערעורו  תיפגע  זכותו  הבסיסית ,  אשר  לטענתו  המרכזית  של  המערער.  14

' הרשם  מכפי  שקבע  .  נעיר  כי  לא  מצאנו  בה  ממש,  המשפט-כי  יינתן  לו  יומו  בבית

דחיית  בקשתו  של  המערער  אינה  חוסמת  בפניו  את  הדרך  להגיש ,    בהחלטתומירון

מאחר  ותביעתו  לא  נדחתה  כי  אם ,  האיזורי  לעבודההדין  -תביעה  חדשה  בבית

 . נמחקה בלבד
 . בהחלטתה, שלום-איש'  ר,הרשמתעל קביעה זו חזרה 

בנסיבות  אלו  אין  אנו  מוצאים  כי  זכותו  של  המערער  לקיום  הליך  משפטי  בעניינו .  15

כי ,  מן  הראוי  עוד  לציין.  אין  כל  מניעה  כי  יגיש  תביעה  חדשה,  מאחר  שכאמור,  תפגע

ערער  היה  פטור  מתשלום  האגרה  בכל  ההליכים  שהתקיימו  בעניינו  מנימוקים המ

מאחר  שגם ,  לא  תהיה  פגיעה  בו  בהחלטה  לדחות  את  ערעורו,  מכיון  שכך.  כלכליים

 . בהגשת התביעה מחדש יוכל להגיש בקשה חדשה לפטור מתשלום האגרה
המערער כי  תוך  כדי  הגשת  בקשותיו  השונות  של  ,  לא  למותר  לציין,  לסיום.  16

הרשמת ידי  -דין  על  דרך  הפשרה  על-  פסק19.6.00ניתן  ביום  ,  המתוארים  לעיל

דמיון  מתקני ,  הנתבעת'ולפיו  ,  אביב-הדין  האיזורי  לעבודה  בתל-  בביתמרגלית

ח  לסילוק  מלא  וסופי  של  כל  תביעותיו "  ש600תשלם  לתובע  את  הסך  ,  מ"משחק  בע

, דין  זה-ר  מופנית  לפסקתשומת  ליבו  של  המערע).  202555/99א  "בש  ('כנגדו



עבודהענייני : 'פרק ג    
 

 
533   הארכת מועדים

כן  עשוי -ועל,  2הקובע  סילוק  מלא  וסופי  של  כל  תביעות  המערער  כנגד  המשיבה  

 . דין כנגד המערער-להוות לכאורה מעשה בית
 " .בנסיבות העניין אין צו להוצאות .מצאנו לנכון לדחות את הערעור, לפיכך. 17

 : אדלר'  ס הנשיא'כב נפסק מפי 1022/0122ח "עא -ב

) הרשמת:  להלן  (  רנה  איש  שלום,דין  זה-נינו  ערעור  על  החלטת  רשמת  ביתבפ.  1"

בה  נדחתה  בקשתו  של  המערער  להארכת  מועד ,  8.11.2001מיום  ,  )1365/01א  "בש(

השופטת  שרה (אביב  -הדין  האיזורי  בתל-דינו  של  בית-להגשת  ערעור  על  פסק

 ...)300119/97ב "ע;  ונציגי הציבור הרשקוביץ ודודמאירי
האם  בנסיבות  העניין  יש  לגלות  טעם  מיוחד  להארכת ,  כרעתנו  עומדת  השאלהלה.  4

 . המועד להגשת הערעור
 תמצית טענות המערער בפנינו. 5
  ימים  כפי 31  -ולא  ב,    ימים  בלבד25  -המערער  איחר  את  מועד  הגשת  הערעור  ב)  א(

 . שכן ימי הפגרה אינן נמנים במניין ימי האיחור, שנקבע בהחלטת הרשמת
כי  בכוונתו  להגיש  ערעור  לא  התגבש  אצלה ,    שהמערער  הודיע  למשיבהמאחר

 . אינטרס הסופיות
בעת  הגשת  הודעת  הערעור  והבקשה  להארכת  מועד  לא  היה  המערער  מיוצג )  ב(

טעות  של  בעל  דין  לגבי  מועדים  הקובעים .  לב-ידיעת  החוק  בתום-וטעותו  נבעה  מאי

המשפט  העליון -בפסיקת  ביתפי  המגמה  המסתמנת  -על,  בחוק  יש  בה  כדי  להקים

 . טעם מיוחד המצדיק את הארכת המועד, דין זה-ובפסיקת בית
החלטת  הרשמת  מבטא  גישה  פורמליסטית  המתעלמת  מהזכויות  המהותיות )  ג(

 . העומדות על לשון המאזניים
הדין  פגמים  מהותיים  וטעויות -סיכויי  הערעור  טובים  הם  באשר  נפלו  בפסק)  ד(

 . חמורות
  אליה  הגיעה  הרשמת  אינה  משרתת  את  חוש  הצדק  בהינתן  שמדובר התוצאה)  ה(

להוכחת ,  לא  ליאות,  בגימלאי  שמצב  בריאותו  לקוי  והפועל  משך  שמונה  שנים

 . נשוא תובענתו, טענתו בדבר קבלת הדרגה
 תמצית טענות המשיבה בפנינו . 6

 : המשיבה סמכה טיעוניה על החלטת הרשמת מטעמיה והוסיפה כדלקמן
  הבחנה  המשמשת –"  ידיעה"ל"  המצאה"נפקות  במקרה  דנן  להבחנה  בין  אין  )  א(

כי  לכל  המאוחר ,    מאחר  שאין  חולק–הדין  אליהם  מפנה  המערער  -בסיס  לפסקי

                                                           
 .38) 2(2002אר -תק, התעשייה האווירית לישראל' דורי מעתוק נ 1022/01ח "עא  22



     528הארכת מועדים מכוח דינים שונים ויחסי הגומלין ביניהם לבין תקנה : 'שער ו

 
הארכת מועדים 534 

 

 . הדין- ידע המערער על פסק21.5.2001ביום 
ואף ,  הדין  קמא-המערער  החליף  ייצוג  מספר  פעמים  במהלך  ניהול  התיק  בבית)  ב(

אין  לקבל  את  טענת ,  משכך.  גיש  את  הבקשה  להארכת  מועדדין  בטרם  ה-נועץ  בעורך

 . כי אם מרשלנות, כי התמהמהותו בהגשת הערעור נבעה מטעות, המערער
ולא ,  טענת  המערער  בדבר  מצבו  הבריאותי  הלקוי  הועלתה  לראשונה  בערעור  זה)  ג(

 . הוכח הקשר הסיבתי בינה לבין החמצת המועד
, כי  יידע  אותה  או  את  המשיבה,    המערערכוח  המשיבה  מכחישה  את  טענת-באת)  ד(

  הימים  להגשתו  זכותה  שלא 30כי  משחלף  מניין  ,  כי  בכוונתו  להגיש  ערעור  וטוענת

 . הדין-תהייה מוטרדת עוד מפסק
הדין -דין  של  בית-הדין  הארצי  על  פסק-הכרעה  המועד  להגשת  ערעור  לבית.  7

הדין -לתקנות  בית  73תקנה  (הדין  -האיזורי  הוא  שלושים  ימים  מיום  המצאת  פסק

מתוקף  הוראתה  של  תקנה )).  התקנות:  להלן  (1991-ב"התשנ,  )סדרי  דין(לעבודה  

 ". מטעמים מיוחדים שיירשמו"ניתן להאריך את המועד האמור ,  לתקנות125
  מלון  הר –  ביתן  אריאלה  1009/01ח  "עא(  באחת  הפרשות  בהן  הכרעתי  לאחרונה

האם  ניתן ,  נדונה  בהרחבה  השאלה))  3.1.2002  ניתן  ביום  –  טרם  פורסם(מ  "ציון  בע

-להתחיל  בספירת  מניין  הימים  להגשת  הערעור  מעת  ידיעת  המערער  אודות  פסק

אף  שלהלכה -כי  על,  באותו  עניין  קבעתי.  הדין  או  שמא  יש  להמתין  להמצאתו  כדין

פנים  לכאן ,  המשפט  העליון-כפי  שזו  באה  לידי  ביטוי  בפסיקת  בית,  בעניין  זה

מושתק  הוא ,  הדין-בים  בהם  פועל  בעל  דין  בהתבסס  על  פסקהרי  שבמצ,  ולכאן

  מועד –  21.5.2001כי  החל  מיום  ,  לאור  האמור  ברי.  המצאה-מהעלאת  טענת  אי

  החלה  ספירת  מניין  הימים –משלוח  מכתב  המערער  למשיבה  בצירוף  המחאה  

תחת  ידי  מזכירות ,  לכאורה,  כי  השגגה  שנפלה,  להגשת  ערעורו  ולא  תשמע  טענתו

 . להארכת מועד להגשת ערעור" טעם מיוחד"ין האיזורי מהווה הד-בית
כי  יש ,    הלכה  מושרשת  היא–  125דין  זה  לפירוש  הראוי  לתקנה  -באשר  לגישת  בית

/ע  נא"דב  ('הדין  לעבודה-מתוך  גישה  סלחנית  ההולמת  את  ייעודו  של  בית'לפרשה  

כפי ,  אולם).  427)  2(עבודה  ארצי  א,  מ"  אברהם  פרזלי  ובניו  בע–יוסף  קוטלר    81-9

בן  חברה -אל  7-9/ע  שם"דב  (מ"בן  חברה  לשירותים  בע-בפרשת  אלשנפסק  

 ): 13) 1(עבודה ארצי יג,  יוסף לזרוב–מ "לשירותים בע
  '...גישה סלחנית אין פרושה מתן היתר להזנחה או רשלנות מצד בעל דין'
הוכיח דין  זה  תעמוד  למבקש  רק  אם  יעלה  בידיו  ל-הגישה  הסלחנית  של  בית,  לאמור

/ע  נג"דב:  ראה.  (בנסיבות  חיצוניות  שהן  מחוץ  לשליטתו,  כי  הסיבה  לעיכוב  מקורה

 2/99ח  "עא;  557,  552ע  כה  "פד,    הבנק  הבינלאומי  הראשון–  אליעזר  גת  95-9



ענייני עבודה: 'פרק ג    
 

 
535   הארכת מועדים

כלל ))  28.03.99ניתן  ביום  ,  טרם  פורסם  (מ"  סחר  בינלאומי  בע–  פרומקין  ולדמיר

כי  אכן  נתקיימו  נסיבות  חיצוניות ,  אינן  מצביעות  על  כך,  נסיבות  המקרה  דנן

 . לשליטתו של המערער שבגינן נמנע מממנו להגיש את ערעורו במועד
כי  הלכה  היא ,    צדקה  הרשמת  משקבעה–ראשית  :  על  כל  האמור  נוסיף  ארבע  אלה

ע "דב(  .ידיעת  החוק  איננה  בבחינת  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  להגשת  ערעור-שאי

  אין  בידינו  לקבל –שנית  )  167,  166פדע  כג  ,  אל  מדינת  ישר-יוסי  אגסי  13-19/נא

, שכן  עצם  הפניה  אליה,  את  טענת  המערער  בדבר  העדר  הסתמכות  מצד  המשיבה

, אינה  שוללת  את  זכותה  שלא  תהא  חשופה  להמשך  ההליכים,  ככל  שזו  אכן  נעשתה

ומתן  המתנהל  בין -כלל  הוא  כי  משא,  זאת  ועוד.  בחלוף  המועד  להגשת  הערעור

המועד  הקבוע  להגשת  ערעור  אינו  מהווה  נימוק  המצדיק  הארכת הצדדים  בתוך  

ש "ב.  (צדדית  של  מתדיין  אחד  למשנהו-קל  וחומר  כאשר  מדובר  בפניה  חד,  מועד

' סעיד אבו הרביד ואח 1014/00ח "עא; 11, 9) 4(ד מ"פ,  אבו עטה–בשארה   587/86

ערער  לא המ,  שלישית))  27.03.01  ניתן  ביום  –  טרם  פורסם  (מ"  פרי  תנובה  בע–

אין ,  לפיכך.  השכיל  להציג  בפנינו  ולו  ראשית  ראיה  באשר  למצבו  הבריאותי  הלקוי

 . להארכת מועד" טעם מיוחד"מנוס מלדחות גם טענה זו כבסיס להתקיימו של 
אין  לקבוע  מסמרות  ביחס  למשקלה  הראוי  של ,    לשיטתנו  ובאופן  כללי–לבסוף  

  לא  מצאנו  מקום  להתערב אלא  שבמקרה  דנן,  טענת  צד  בדבר  סיכויי  הערעור

 . בהחלטת הרשמת גם בעניין זה
 " .אין צו להוצאות, בנסיבות העניין. הערעור נדחה,  לאור כל האמור– סוף דבר. 8





ענייני מיסים: 'פרק ד    
 

 
537   הארכת מועדים
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  ענייני מיסים : 'פרק ד  

 מס הכנסה .1
 9  תקנה  זאת  מצוות.    אף  בענייני  מס  הכנסה528לעניין  הארכת  מועד  ערעור  הוחלה  תקנה  

 : הקובעת כי 1978-ט"התשל, )ערעורים בענייני מס הכנסה(משפט -תקנות ביתל

 ) ב"התשנ: תיקון(סדר הדין  . 9"
  בשינויים  המחוייבים  ובכפוף  להוראות  הפקודה  ולתקנות –על  ערעור  יחולו   ) א(

, 88,  86  עד  83,  61,  51  עד  49,  19,  9  עד  3  תקנות  טתקנות  סדר  הדין  למע,  אלה
 500,  396  עד  248,  239  עד  202,  197,  137  עד  125,  122  עד  105,  99עד    97,  90

 . 510עד 
;   מערער–"  תובע"כל  מקום  שנאמר  בתקנות  סדר  הדין  ,  לעניין  תקנה  זו ) ב(

נימוקי  שומה ,    לרבות  הודעת  ערעור–"  כתב  טענות";    משיב–"  נתבע"
 . ונימוקי ערעור

המשפט  שאין  זה -  ונראה  לביתהוגשה  הודעת  ערעור  על  יותר  משומה  אחת ) ג(
על  דיון ,  בכל  שלב,  רשאי  הוא  להחליט,  נוח  לדון  בערעור  על  כל  השומות  ביחד

 ".נפרד בכל שומה או באחדות מהן
דעתו  בבקשות  להארכת -המשפט  את  שיקול-פיהם  מפעיל  בית-ואכן  בנדון  זה  המבחנים  על

 . ו לעילהמשפט בהם דנ-מועד בענייני ערעור הם אלה הקבועים בהלכות בתי

  : עודד שחם הרשם' כבנקבע מפי 10432/031א "בש -ב

המשפט  המחוזי -הבקשה  מתייחסת  להחלטה  של  בית.  בפני  בקשה  להארכת  מועד"

, הבקשה  אינה  נתמכת  בתצהיר  של  המבקש.  25.11.03היא  הוגשה  ביום  .  6.3.00מיום  

 –אשר  היתה  חברתו  לחיים  עד  שהחליטו  להתגרש  בינואר  ,  כי  אם  של  גרושתו

והמבקש ,  הזוג  התגוררו  בארצות  הברית-כי  בני,  מן  התצהיר  עולה.  2003פברואר  

כי ,  עוד  עולה.  לפי  הטענה  על  רקע  מצבו  הבריאותי,  ממשיך  לגור  בארצות  הברית

                                                           
 .1538) 4(2003על -תק, פקיד שומה' יעקב ירדני נ 10432/03א "בש  1
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כוח  כללי  שניתן  לבנה  של  המצהירה -בטרם  עזבו  השנים  לארצות  הברית  דאגו  ליפוי

-  כי  ביום  שנקבע  להוכחות  בבית,מן  התצהיר  עולה.  לייצג  את  המבקש  בכל  ענייניו

בעקבות .  מנת  לבקש  אורכה-המשפט  המחוזי  חלה  מיופה  הכוח  ולא  הגיע  לדיון  על

, דין  שניתן  בהעדר  ייצוג-מתברר  כי  המבקש  פנה  בבקשה  לביטול  פסק,  זאת

הגיעה  ההחלטה  למיופה  הכוח  כשלושה ,  לטענת  המצהירה.  והבקשה  נדחתה

כי  הדרך  לתקוף  אותה  היא  במכתבים ואז  סבר  המבקש  ,  חודשים  לאחר  נתינתה

כי  היא  זוכרת  כי  המבקש  פנה ,  עוד  טוענת  המצהירה.  שהופנו  לגורמים  שונים

לגורמים  בפקיד  השומה  ושאל  אותם  כיצד  מערערים  על  ההחלטה  שדחתה  את 

כי  לאחרונה  נועצו  השנים  עם ,  עוד  נטען.  ונענה  כי  אין  אפשרות  כזו,  בקשת  הביטול

 . ומכאן הבקשה שבפני, יתן להגיש בקשת ארכהדין שמסר להם כי נ-עורך
  לתקנות 528תקנה  (מתן  הארכה  המבוקש  טעון  טעם  מיוחד  .  דין  הבקשה  להידחות

מעבר  לכך  שלא .  אין  הבקשה  שבפני  קרובה  לגלות  טעם  כזה).  סדר  הדין  האזרחי

הרי  שגם ,  ידי  גרושתו-כי  אם  על,  ידי  המבקש-הוסבר  מדוע  לא  הוגש  תצהיר  על

גם .  ענות  בתצהיר  שהוגש  אינן  מלמדות  על  טעם  מיוחד  למתן  ארכההעובדות  הנט

, )אשר  אינה  חופפת  בכל  פרטיה  את  הנטען  בבקשה(פי  הגרסה  הנטענת  בתצהיר  -על

המשפט  המחוזי  נשוא  הבקשה  שבפני  הומצאה  לידי  המבקש -עולה  כי  החלטת  בית

ה נקיטת  מהלכים  שגויים  בעקבות  קבלת  ההחלטה  אינ.  לפני  יותר  משלוש  שנים

לא  הובהר  מדוע  לא .  בוודאי  כשמדובר  בפרק  זמן  כה  ארוך,  טעם  מיוחד  למתן  הארכה

אשר .  פי  הדין-ומדוע  לא  פעל  כמתחייב  על,  דין  תוך  זמן  סביר-נועץ  המבקש  בעורך

ידי  גורמים  בפקיד  השומה  לחשוב  כי  לא  ניתן -לטענה  כאילו  הוטעה  המבקש  על

בלא ,  זו  נטענה  באופן  סתמיהרי  שטענה  ,  המשפט  המחוזי-לערער  על  החלטת  בית

ובמצב  זה  לא  ניתן ,  ומתי  פנה  אליהם,  פירוט  מיהם  הגורמים  אליהם  פנה  המבקש

במכתבים  מאת  רשויות  המס  שצורפו  לבקשה  לא ,  מכל  מקום.  לייחס  לה  כל  משקל

 ".הבקשה נדחית. עולה כל תמיכה לטענה שמעלה המבקש

המשפט  סמכותו  ויאריך -יל  ביתמתי  יפעיא  נדונה  השאלה  10749/032)יפו-א"ת(א  "בש  -ב

 :  כי השופט אלטוביה מגן'כב נפסק מפי .המועד להגשת הודעת ערעור מס הכנסה

 הסוגיה בתמצית"
המדובר  בזמן  רב .  בקשה  זו  להארכת  מועדים  חורגת  בקיצוניותה  מבקשות  מסוג  זה

המבקשים  לערער  על '  יחודיים'שחלף  מעת  קבלת  הצווים  ועד  להגשתה  ובמבקשים  

 : כפי שאבהיר להלן' יחודיות'שומות 
                                                           

 .11925) 3(2003מח -תק, 4פקיד שומה תל אביב ' נ' פלוני ואח 10749/03) יפו-א"ת(א "בש  2
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העובדות  האמורות  ביסודן  אינן  במחלוקת  בין  הצדדים  והן  מעלות  תמונה  עגומה  של 

מבקשים  אשר  דומה  שעושים  כל  שביכולתם  שלא  ליטול  על  עצמם  את  החובות 

הקבועות  בפקודה  לרבות  בקשר  עם  המועדים  הקבועים  בפקודה  למשל  באשר 

עוד .  השגות  או  באשר  להגשת  הודעות  ערעורבאשר  להגשת  ,  חות  במועד"להגשת  דו

הגשת -אי.  עולה  כי  אין  הם  מתנהלים  מול  המשיב  בדרך  שתייעל  את  הדיון  בעניינם

  גם  לאחר  הוצאת  שומות  או  הגשת  השגות  סתמיות  ולא 2ידי  המבקשת  -ת  על"דוחו

מפורטות  מעלות  חשש  כי  המבקשים  מעדיפים  לנצל  את  הזכויות  שמקנים  להם  דיני 

מנגד .  הוא  מאיתם  והלאה,  הבירור  האמיתי  של  חבות  המס  שלהםהמס  בעוד  ש

תלויות  ועומדות  כנגד  המבקשים  שומות  הזוקפות  למבקשים  הכנסות  כבירות  ברמת 

  כהכנסה  מעסק  לנכיון  שיקים  ובסך  הכל  מיוחסות  לחברה  הכנסות 2המבקשת  

 1  מליון  שקל  חדש  וכנגד  המבקש  115חייבות  לחמש  שנות  המס  בסכום  כולל  של  כ  

בשל .  סכום  זהה  כהכנסה  מעסק  ולחלופין  הכנסה  כדיבידנד  שנתקבל  לכאורה  בידיו

 -כך  חבות  המס  של  המבקשים  גדולה  וכבדה  היא  ומגיעה  לסכום  כולל  של  כ

קרן   (2ח  אצל  המבקשת  "  ש41,623,781  וסכום  של  1  אצל  המבקש  ח"  ש77,580,451

הכוללת  בגין בלבד  ללא  הפרשי  הצמדה  ריבית  וקנסות  המביאים  את  חבות  המס  

  .)ח" מליון ש214חמש שנות מס לסכום של כ 
כלל  ועיקר  בהתנהלותו  מול ,  לב  בלשון  המעטה-אינו  תם,  מחד  נישום  אשר  לכאורה

אף  שלדברי  המשיב  מבוססים  הם  על -על,  מנגד  צווים  שהוציא  המשיב,  רשות  המס

הן הרי  שיחד  עם  זאת  ,    בחקירותיו  ועל  חשבוניות  מס  שהונפקו2הודעות  המבקש  

המבקשים  מעלים  חשש  כי  המשיב  קבע  את .  ותוצאתן  מכבידה  ביותר,  עצומות

מחזור  השקים  המנוכים  כבסיס  לחישוב  ההכנסה  בעוד  ההכנסה  בפועל  היא  רק  מן 

בעוד  המשיב  מנמק  את  הצווים  בן  השאר  בכך  כי  שעור  העמלה  נגזר  בהעדר .  העמלה

וספות  שהניח  בבסיס עוד  מסביר  המשיב  הנחות  נ.  2מחשבוניות  המבקשת  ,  נתונים

קים  החוזרים  ובקשר  עם  העברות  מחשבון יעור  השיהשומות  והן  בקשר  עם  ש

 )). נימוקי הצווים(לבקשת המבקשים ' ראה נספחים ב(לחשבון 
ח  כלל  אזי  פקיד  השומה "ח  חלקי  או  לא  למסור  דו"שעה  שנישום  בוחר  למסור  דו

ובר  בתחום  עיסוק כאשר  מד.  צריך  לבסס  את  שומותיו  על  השערות  והנחות  עבודה

דעת  כלכליות  מטעם  המשיב  תקל  עליו  המלאכה  לעומת -שבו  ישנן  הערכות  וחוות

. תחום  לוטה  בערפל  כתחום  העיסוק  בו  עוסקים  המבקשים  ורב  הנסתר  בו  על  הנגלה

  בחקירותיו  אך  בתוך  מרכיבי  השומות 1אמנם  בפני  המשיב  היו  הודעות  המבקש  

, למשל  היקפו  הממשי  של  המחזור(רות  ישנם  רכיבים  לא  מעטים  המבוססים  על  השע

שעור  ההפקדות  וההעברות  שאינן  נושאות ,  קים  החוזריםשיעור  היש,  שעור  העמלה
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אין  לבוא  למשיב  בטרוניה  בעניין  זה  שעה  שניצב  מולו  נישום ).  עמלות  וכיוצא  בזה

אשר  אינו  מוסר  מידע  או  מוסר  מידע  חלקי  בלבד  והכל  שלא  במועד  או  כאשר  הוא 

המשיב  במישור  האזרחי .  לים  הכנסות  או  מסייע  בהעלמתן  במרמהחשוד  שהוא  מע

חייב  למהר  ולפעול  להוצאת  שומות  בשל  לוח  הזמנים  הקבוע  בפקודה  ואין  הוא  יכול 

בנסיבות  אלו  יש  להניח  כי .  1לחכות  עד  לבירור  ההאשמות  הפליליות  כנגד  המבקש  

  המשקפות  את הוא  פעל  כמיטב  יכולתו  להוציא  תחת  ידו  שומות  אמת  דהיינו  שומות

, כאמור,  אלא  שבהעדר  נתונים  מספקים,  ההכנסות  הממשיות  לטעמו  של  המבקשים

על  אותן  הנחות  ואותן  השערות  שבבסיס .  שומות  אלו  מבוססות  על  הנחות  והשערות

אף  שחלף -מבקשים  המבקשים  לערער  על,  כמו  על  עצם  השומות  בכללותן,  השומות

 . המועד להגשת הערעור זה מכבר
 מטיביתהמסגרת הנור

החלטה  בהשגה (לפקודה  )  ב(152זכות  הערעור  על  צו  מס  הכנסה  בהתאם  לסעיף  

 :  לפקודה153קבועה בסעיף ) קביעת המס בצו
 פי  סעיף -ידי  החלטת  פקיד  השומה  על-מי  שרואה  עצמו  מקופח  על  )א('

זור  שיפוטו  פעל ישבא,  המשפט  המחוזי-רשאי  לערער  לפני  בית)  ב(152
 .פקיד השומה

ור  יוגש  ויהא  נדון  בהתאם  להוראות  הפקודה  ובהתאם  לתקנות הערע  )ב(
 '.סדרי הדין שהותקנו לפיה ופקיד השומה יהיה המשיב בערעור

 :  לפקודה קובע כי158סעיף 
שר  המשפטים  רשאי  להתקין  תקנות  סדרי  דין  בכל  דבר  הנוגע  להגשת '

, לרבות  תשלום  אגרות  משפט,    והדיון  בהם153-157ערעורים  לפי  סעיפים  
 '.משפט והגשת הוכחות-הפקדה בידי בית, מתן ערבות

 :  נקבע כי2בתקנה . הותקנו כאמור" התקנות"
ערעור  על  שומה  יוגש  בהודעה  בארבעה  עותקים  בכתב  תוך  שלושים  יום '

 '.מהיום שבו נמסרה השומה למערער
 :  לתקנות קובעת9תקנה 
ה  ולתקנות על  ערעור  יחולו  בשינויים  המחוייבים  ובכפוף  להוראות  הפקוד'

  ''וגו ... תקנות סדר הדין למעט תקנות–אלה 
כאשר )  א"תסד:  להלן  (1984-ד"התשמ,  הכוונה  כמובן  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

  ...א" לתסד528לעניין הארכת מועדים תחול תקנה 
 ? כמצוות התקנה" טעמים מיוחדים"האם נסיבות בקשה זו מהוות 
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 דיון
בתקנות  להגשת  ערעור  מחייבים  הם  וגם  איחור המועדים  הקבועים  'הלכה  היא  כי  

 'רלה  וינשטיין  נ  169/87א  "ראה  בש  ('של  יום  אחד  איחור  הוא  הטעון  הסבר  וצידוק

  סול  קסט 'משה  ידידיה  נ  6842/00א  "  וכן  ע785)  4(ד  מא"פ,  מ"פועלים  ליסינג  בע

 )411) 1(ד מ" פ,אי-שלמה גב' אי נ-יעקב גב 95/86ש "ב; 904) 2(ד נה" פ,'ואח
ראה .  (משך  האיחור  מהווה  שיקול  להחמיר  בבחינת  הטעם  המיוחד  לבקשת  ההארכה

 ).36-ה) 2001אפריל ( 2/מיסים טו,  מנהל מס רכוש'מ נ"יגיד בע 3481/98ש "ע
מנת  להאריך  מועד  הקבוע  בחיקוק  על -בבואו  לבחון  קיומם  של  טעמים  מיוחדים  על

א "  בש-בשיא  שמגר  הנ'    כבהמשפט  לפעול  במסגרת  העיקרון  המנחה  שקבע-בית

  החברה  הישראלית  לביטוח  אשראי 'דין  נ-דניאל  הופר  עורך  494/86א  "  ע,261/87

 : 696, 692) 2(ד מא"פ, מ"בע.) א.ב(
הלאות  בקידום  ובניהול ,  התמשכות  העניינים,  חוסר  הודאות  במועדים'

המשפט  אם  תגבר  הנטייה  שלא -אשר  יתלוו  בהכרח  לעבודת  בית,  ההליכים

כל  אלה  הן  רעה ,  שות  לבצע  פעולה  פלונית  תוך  זמן  קצובלקיים  את  הדרי

-שנקבע  על,  בין  היתר  על  עמידה  בלוח  זמנים,  חולה  שיש  לשקוד  על  מניעתה

, התאמת  המועדים  למידתו  ...המשפט  והקפדה  על  קיומו-ידי  רשויות  בתי

כדי  לסכל  אפשרות  של ,  למעשה,  יש  בה,  צרכיו  ולרצונותיו  של  כל  בעל  דין

 '. יביא את ההליכים לסיומםאשר, קיום דיון
ה "עמ  (בעניין  בקוא  אפרים  השופטת  אופיר  תום'  כבידי  -דברים  אלו  אומצו  על

' כב.  )15-ה)  1999פברואר    (1/מיסים  יג,  2א  "פקיד  שומה  ת'  בקוא  אפרים  נ  43/98

 :  מציגה שם מבחן של מידתיותהשופטת אופיר תום
הפרוצידורה  אכן רוצה  לומר  .  שאלה  של  מידה,  אלא  שהשאלה  היא  ...'

אך  זאת  כל  עוד  לא  יהיה  בכך  כדי  ליצור  מצב  של ,  שיפחתה  של  המהות  היא

וכל  עוד  לא  תועמדנה  הוראות  אלה ,  זלזול  בהוראות  מפורשות  של  החוק

  '.בסכנה של הפיכתן לאות מיתה
' צבי  רום  נ  2511/90א  "במועדים  הקבועים  בדין  בש'  זלזול'כן  ראה  בעניין  זה  של  

 . 589) 3(ד מד"פ, רהם שריערעזבון המנוח אב
כבר  הבעתי  דעתי  כי  בירור  מהיר  של  חבות  המס  של  נישום  הינה  חיונית  לניהול  משק 

חשיבות  לכך  ראשית  לכל  לנישום  שיידע  לכלכל  צעדיו  ותתבהר .  כלכלי  יעיל  ותקין

לאחריו  אוצר  המדינה  המכלכל  צעדיו  כאשר .  חבות  המס  שלו  מוקדם  מאשר  מאוחר

שאר  על  נתוני  גביית  מס  וזה  בר  גביה  רק  כאשר  השומה  הינה תקציבו  מתבסס  בן  ה

הבהרה  יעילה  ומהירה  של  התמונה  הפיסקלית  יש  לה  השלכות  גם  כלפי .  סופית
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צדדים  שלישיים  הבאים  במגע  עם  הנישום  ופועלים  עימו  בתוך  הסביבה  הכלכלית  הן 

  לבירור יחד  עם  זאת  אין  להקריב  בכל  מחיר  את  הזכות.  באופן  ישיר  והן  באופן  עקיף

אמיתי  של  חבות  המס  בהתבסס  על  בירור  הכנסתו  הממשית  של  הנישום  על  מזבח 

מבחן  הטעמים  המיוחדים  עולה  בקנה  אחד  עם  שיקולים  אילו .  היעילות  והמהירות

. המזינים  אותו  שעה  שהוא  מיושם  בנוגע  להארכת  מועד  בקשר  עם  ערעורי  מס

ן  בשל  התנהלותם  של המידה  הרגילות  ה-כאמור  מקרה  זה  קיצוני  וחורג  מאמות

 . המבקשים והן בשל גודל השומות
המשפט  העליון  קבע  לאחרונה  כי  היותו  של  מערער  נתון  במעצר  מהווה  טעם -בית

' אברמוב  נ)  אמיל(עמנואל    10485/02ע  "בר(מיוחד  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  

בעניין  שבפני  חלף ).  123-  ה4/מיסים  יז,    יחידה  הארצית  לשומה–פקיד  שומה  

אין .  1עד  להגשת  הודעת  הערעור  כחודשיים  קודם  למעצרו  של  המבקש  המו

להתעלם  מעובדת  מעצרו  בשקילת  מכלול  הנסיבות  ובוודאי  שתקופת  המעצר 

להתארכות  התקופה  עד  שהוגשה  בקשה  זו  להארכת  מועד  ובכל  זאת  לא "  תרמה"

הגשת  הודעות  הערעור  עד  למעצרו  של -העלו  המבקשים  כל  טעם  מיוחד  לאי

  .1המבקש 
לא  יכול  לטעון  כי  כללי  הצדק ,  ברגיל  נישום  המתעלם  כך  מהמועדים  הקבועים  בחוק

הטבעי  מחייבים  לאפשר  לו  להשמיע  את  עמדתו  לשם  בירור  שומתו  גם  כשחרג 

מנת  למצות  את  אותו  עיקרון  יסוד  של  זכות  הערעור -על.  ממסגרת  המועדים  שבדין

בועים  ואם  לא  עשה  כן חייב  המערער  לפעול  בתוך  המועדים  הק,  על  שומת  המשיב

במקרה  דנן  מדובר  אמנם  במי .  אין  הוא  יכול  לטעון  כי  נחסמה  בפניו  זכות  הערעור

יחד  עם  זאת  נסיבות  מיוחדות  מחייבות  אותי ,  שהתעלם  בלשון  המעטה  מהמועדים

שומות  עליהן  מבקשים ,  ראשית.  אם  כי  לא  בלב  חפץ,  להעתר  לבקשתו  כעת

למיטב  שפיטה  הן  העוסקות  בהכנסות שומות  ,  המבקשים  להגיש  הודעות  ערעור

. שצמחו  מפעילות  בתחום  השוק  האפור  בו  המידע  שישנו  בידי  המשיב  מוגבל  ביותר

המתבססת  על  ניסיון  המשיב  בענפי  המשק '  רגילה'אין  זו  שומה  למיטב  שפיטה  

השונים  ומבוססת  על  נתונים  השוואתיים  שיש  בידו  לחלץ  בן  השאר  מתוך  מאגרי 

התחום  בו  עוסקים  המבקשים  אינו .  ובידי  כלכלניו  ומחקריהםהמידע  הצבורים  בידיו  

כך  עולה  מנימוקי ,  אמנם  המשיב  עשה  כדי  לבסס  שומותיו.  כתחומים  אחרים'  זמין'

כפי  שכבר ,  יחד  עם  זאת,    עצמו  בחקירות1שימוש  במידע  שמסר  המבקש  ,  הצווים

. אדהשומות  הן  גבוהות  מ.  השומות  מבוססות  על  הנחות  והשערות,  ציינתי  לעיל

המשיב  קבע  למיטב  השפיטה  כי  למבקשים  הכנסות  חייבות  לחמש  שנות  מס 

  והן  בידי 1ח  לשנה  הן  בידי  המבקש  "  מליון  ש14  -ח  ל"  מליון  ש29בסכומים  של  בין  
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דהיינו  המשיב  ייחס  את  אותן  הכנסות  כאמור ,    ונקב  בסכומי  הכנסה  זהים2המבקשת  

  מס  נמוך  בהרבה  מהסכום יחד  עם  זאת  היה  נכון  להגיע  להסדר.  לשני  המבקשים

-למשא'  ירית  פתיחה'היוו  ,  צווים  אלו,  דומה  אם  כן  כי  על  פניו.  שנקב  בשומותיו

מנת  להגיע  בסופו -על'  סרבן'  מול  נישום  –המשפט  -ומתן  או  לבירור  באמצעות  בית

ייחוס  הכנסות  בסדר  גודל .  לבעלה  ומנהלה,  2של  דבר  להסדר  מס  כולל  למבקשת  

גם  לגבי  רווחים  בשל  נכיון ,  מידה-פי  כל  קנה-  עלכאמור  הוא  משמעותי  ביותר

אין  ליתן  תמריץ  לנישומים  כדוגמת  המבקשים ,  אמנם.  המחאות  בשוק  האפור

אך  מקום  שמדובר  בשומות  כה ,  הממאנים  לפעול  במתווה  הקבוע  בפקודה  ובתקנות

 –עצומות  כאשר  להנחות  ולהשערות  המשיב  יש  משקל  כה  נכבד  בהליך  השומתי  

ות  הכל  מדובר  במבקש  אשר  בחלק  מן  התקופה  היה  נתון  במעצר וכאשר  אחרי  ככל

  אין  מנוס  מלאפשר  למבקשים –  2כשהוא  מנוע  מלטפל  בענייניו  ובענייני  המבקשת  

מנת  שיוכלו  למצות  את  הליך  הערעור -להאריך  את  המועד  להגשת  הודעת  ערעור  על

חסימת  דרכם  של  המבקשים  עתה  תהפוך .  מנת  להגיע  לשומות  אמת-וזאת  על

תוצאה  זו  בנתונים  אילו  היא  קשה  עד  שהיא .  ווים  לסופיים  על  כל  הנובע  מכךהצ

אף  ההתנהלות  הבעייתית  לכאורה  של -מטה  את  הכף  לטובת  הארכת  המועד  על

יש  לזכור  כי  הפקודה  מקנה  למשיב  סמכויות .  המבקשים  במגעם  עם  המשיב

הגיע  אל ואמצעים  לפעול  מול  סרבני  מס  בעוד  הליך  הערעור  נועד  לאפשר  לצדדים  ל

שומות  אמת  המשקפות  את  ההכנסות  הממשיות  של  הנישום  גם  כאשר  נישום  זה 

הוא  סרבן  מס  או  מעלים  מס  והדברים  נאמרים  באופן  הכללי  ביותר  ובלא  להביע  כל 

ברוח  אמירה  אחרונה  זו  אוסיף  כי  אם  בסופו  של .  דעה  בקשר  עם  המבקשים  שבפני

מות  למיטב  שפיטה  אילו  נבחנו יום  יסתבר  כי  המשיב  צדק  בשומותיו  ויתברר  כי  שו

יהא  בכך  גם  משום  חיזוק ,  המשפט  ואושרו  כי  נערכו  וחושבו  כדין-ידי  בית-גם  על

 . ידיו של המשיב ואימון ציבור הנישומים בו
מבלי  לגרוע  מכל  זכות .    יום  מהיום14ניתנת  בזה  ארכה  להגשת  הודעות  ערעור  בתוך  

חות  שהיה  עליהם  להגיש  עד "המבקשים  יגישו  למשיב  את  כל  הדו,  או  חובה  שבדין

 -  ל1לרבות  הצהרות  ההון  של  המבקש  ,    ימים  מהיום90היום  ואשר  טרם  הוגשו  בתוך  

ולא  הוארך  המועד ,  כולם  או  חלקם,  לא  יוגשו  אלה  במועד.  31.12.02  -  ול31.12.00

והשומות  נשואות  בקשה  זו  תאושרנה ,  ימחקו  הערעורים,  להגשה  מטעמים  מיוחדים

 . המשפט- בו ימצאו הערעורים בפני ביתוזאת בלא קשר לשלב
 " .בנסיבות המתוארות אין מקום לפסיקת הוצאות לטובת המבקשים
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להגיש חברה  כי  יהיה  ביכולתו  בקשתו  של  מפרק  נדונה    1588/983)  יפו-א"ת(ר  "פש  -ב

דין  אשר  חייב  את  החברה  בתשלום -על  פסק,  המשפט  העליון  ערעור  בשם  החברה-לבית

אביב -קניה  במחוז  תל-מ  ומס"שומה  למפעלים  גדולים  ולמנהל  מעסכומי  עותק  לפקיד  ה

בטענה  כי  עסקינן ,  רשויות  המס  מתנגדות  לבקשה).  או  המשיבים,  רשויות  המס:  להלן(

וכי  אין  כל ,  וכן  בטענה  כי  הזמן  להגיש  את  הערעור  חלף,  בערעור  סרק  שיזיק  לקופת  הפירוק

כונס  הנכסים  הרשמי .  קבע  בחיקוקטעמים  מיוחדים  אשר  די  בהם  כדי  להאריך  מועד  אשר  נ

 . תומך בבקשת המפרק, )ר"הכנ: להלן(

 :  כי השופטת ורדה אלשיך'כבנפסק מפי 

נחה  דעתי  כי  עסקינן  במחלוקת ,  לאחר  שעיינתי  בכתבי  הטענות  של  הצדדים"

לפי  סמכותי ,  לכך  צודק  ונכון  להכריעה  לפי  כתבי  הטענות  בלבד-ואי,  משפטית  בלבד

  ...וכך אני עושה, סדר הדין האזרחי לתקנות 241שבתקנה 
 תגובת רשויות המס 

 ...דין הבקשה לחדש את שני הערעורים להידחות. 1
 תגובת המפרק לתגובת רשויות המס 

המפרק  הגיש ;  נהפוך  הוא,  המפרק  אינו  פועל  למען  האינטרסים  של  המנהלים.  1

מפרק אלא  שעל  ה.  והוא  עתיד  למצות  את  ההליכים  כנגדם,  ח  חמור"כנגדם  דו

נושיה ,  לרבות  חובותיה  למשיבים,  מוטלת  חובה  להקטין  את  חובות  החברה

 . העיקריים
מהן  השלכות  הרשעתם  בפלילים ,  תלויה  ועומדת  עדיין  השאלה,  בנסיבות  המקרה

אינטרס  החברה  מחייב  למצות  את  הליכי .  של  המנהלים  על  חבות  המס  של  החברה

ת  כניסת  החברה  לפירוק  כדי והם  אינם  יכולים  לנצל  א,  הערעור  כנגד  המשיבים

כגון  הזכות  שמקנה  החוק  לנישום  לערער ,  לשלול  ממנה  זכויות  המוקנות  לה  בדין

 . מ"דין בו נדחה ערעורו על שומת מע-המשפט העליון על פסק-בפני בית
חשוב  הדבר  לקבוע  את ,  דווקא  לאור  האפשרות  להרים  מסך  בין  החברה  למנהלים.  2

 . היקף חובות המס של החברה
המשפט  של -כי  אם  תותר  הגשת  הערעור  בידי  בית,  המשפט  העליון  קבע-  בית.3

אין  מחלוקת  על  כך  כי  ממועד .  15.10.02יחשב  הערעור  כאילו  הוגש  ביום  ,  פירוק

טרם  חלף ,  המשפט  העליון-הדין  למפרק  ועד  מועד  הפניה  לבית-המצאת  פסק

  ...המועד להגשת ערעור
 ; להלן החלטתי

                                                           
 .3468) 1(2003מח -תק, כונס' ד אורי שנהר נ"עו 1588/98) יפו-א"ת(ר "פש  3
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, א  בכל  האמור  בדיון  בבקשת  מפרק  לאפשר  לו  להגיש  תביעהכלל  בסיסי  ויסודי  הו.  1

כלל  כל  מעמד  לטעון  טענות -אין  בדרך,  בכובעו  ככזה,  הינו  כי  לנתבע  הפוטנציאלי

או (וזאת  בכל  האמור  בשאלת  אישור  הגשת  התביעה  ,  המשפט  של  פירוק-בפני  בית

נערך  בין ה,  "פנימי"כולו  דיון  -הדיון  בבקשת  המפרק  הינו  כל).  לצורך  זה,  הערעור

בדיון .  כונס  הנכסים  הרשמי  ולעיתים  נושי  החברה,  המפרק,  המשפט  של  פירוק-בית

נשקלות  עלויות  התביעה  אל  מול  סיכוייה  להביא  תועלת  לקופת  הפירוק  בבוא ,  זה

 . העת
כי  האינטרס  העיקרי ,  אך  ברור  הוא;  הנתבע  הפוטנציאלי  הינו  צד  זר  לכל  הדיון  דנן

שאין  כל  סיבה ,  אלא.  ינה  הכשלת  התביעה  נגדו  באיבהאותו  רואה  הוא  לנגד  עיניו  ה

להעדיף  את  הנתבע  דנן  על  פני  כל  נתבע  אחר  בתביעה ,  מן  הדין  או  מן  הצדק

כי  אין  הוא  רשאי  להכתיב  לצד  שכנגד  האם  להגיש ,  אשר  אך  ברור  הוא,  אזרחית

. ואין  הוא  הופך  לצד  רלוונטי  אלא  לאחר  שהתביעה  הוגשה  בפועל,  אם  לאו,  תביעה

ויזכה  ביכולת ,  מעצם  כניסת  הצד  השני  לפירוק"  ירוויח"כי  הנתבע  ,  כל  סיבהאין  

אשר  אילו  היה  נתבע  בידי  חברה  סולבנטית  לא ,  לחסימה  מקדמית  של  הליכים  כנגדו

 . היה זוכה לה
הקניית  מעמד  לנתבע  הפוטנציאלי  הינה  מתכון  בדוק ,  מן  הבחינה  הדיונית;  זאת  ועוד

מפני  שלנתבע ?  זאת  מדוע.  התדיינות-לחוסר  יעילות  וכפ,  לסרבול  הדיון

חסרת "הפוטנציאלי  יש  כמעט  תמיד  אינטרס  לנסות  ולהוכיח  כי  התביעה  נגדו  

הופכת ,  בדרך  זו.  ולהעלות  מגוון  של  טענות  משפטיות  ועובדתיות  לשם  כך,  "סיכוי

פשוטה  בדבר  מימון '  פנימית'תחת  התדיינות  ,  המשפט  של  פירוק-ההתדיינות  בבית

והערכת  דעתם  של  הכונס  הרשמי  והמפרק  בדבר  סיכוייה  להביא עלויות  התביעה  

הגולש  לתחום  ההתדיינות "  משפט  זוטא"לכמעט  ,  תועלת  לקופת  הפירוק

 . תוך יצירת כפל הליך מיותר וארכני, המשפטית בין התובע לנתבע
הדין  הוא  כי  הנתבע  הפוטנציאלי  הינו  משולל  מעמד  בכל  הנוגע  לאותו ,  לכך-אי

ידי  טענה  כי  הוא -ואין  הוא  יכול  להיכנס  בדלת  האחורית  על,  קדמיומ"  הליך  פנימי"

זו  של  ניסיון  למצות  עילת "  פגיעה"היות  ו,  זאת.  מהחלטת  מפרק"  נפגע"בגדר  

 . ממנה" חסינות"ואין לאיש , תביעה הינה בגדר הלגיטימי
כאשר  אותו  נתבע  פוטנציאלי  מחזיק  אף  בכובע  נוסף  של  נושה  של ,  המצב  מסתבך.  2

ובעיקר  לנושים ,  כי  לנושים,  ברור  הוא.  או  טוען  למעמד  זה,  בפירוקהחברה  

יש  מעמד  לטעון  את  טענותיהם  לעניין  הגשת  תביעה ,  המהותיים  והגדולים

של "  כפל  כובעים"אלא  שכאשר  אותו  גורם  מחזיק  ב.  והשלכותיה  על  קופת  הפירוק

לו  של ברור  הוא  כי  שיקוליו  הינם  שונים  לחלוטין  מא,  נושה  ונתבע  פוטנציאלי
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אם  תצלח  התביעה  עולה  בהרבה  על  התועלת )  כנתבע(והנזק  עבורו  ,  הנושה  הרגיל

לעניין  זה  עלה  בידי  להתייחס .  בכובעו  כנושה)  אם  אכן  יפיק(העקיפה  שיפיק  ממנה  

חברת  מבני  תעשיה '  אזולאי  נ  20138/01א  "בש,  916/89ר  "פש  -בהחלטתי  ב,  בעבר

 :  לאמור,1233) 4(2001מח - תק,מ"בע
ן  השיקולים  המנחה  את  חברת  מבני  תעשיה  ואת  הקשורים  בה  בכל  הנוגע מאז'

" טיפוסי"לערעור  שונה  באופן  מהותי  ומוחלט  ממאזן  השיקולים  של  הנושה  ה

שוקל  את "  טיפוסי"בעוד  הנושה  ה.  לו  הקנה  הדין  מעמד  בבקשות  כגון  אלו

הרי ,  באשר  קיים  יחס  ישר  בין  טובתה  לטובתו  הוא,  טובת  קופת  פשיטת  הרגל

שוקלת  בראש  ובראשונה )  והדבר  ניכר  מאוד  בטיעוניה(חברת  מבני  תעשיה  

אשר  קיים  יחס  הפוך ,  את  טובתה  כנתבעת  העומדת  מול  קופת  פשיטת  הרגל

 '.בין טובתה לטובת קופת פשיטת הרגל ולטובת יתר הנושים הכרוכה בה
ותו משתנה  לפי  נסיבות  המקרה  ולפי  מה,  תוצאתו  של  אותו  ניגוד  עניינים  אינהרנטי

עשוי  אותו  ניגוד  עניינים  לשלול  כליל  את ,  לעיתים.  ועוצמתו  של  ניגוד  העניינים

כלל  תהיה  התוצאה  מתונה -אולם  בדרך,  "דיון  הפנימי"מעמדו  של  אותו  נושה  ב

המשפט  ינהג  זהירות -אולם  בית,  לא  תהיה  שלילה  גורפת  של  המעמד:  קרי,  יותר

ראה ,  לעניין  זה(כפול  מאחוריהן  תוך  הבנת  המניע  ה,  יתרה  בטענותיו  של  אותו  נושה

, )בפירוק(מ  "אחים  בנדיקט  בע'  בנק  לאומי  נ  21961/01א  "בש,  1415/00ר  "גם  פש

 טישמן'  מישל  שאבו  נ  7553/02א  "  בש1869/00ר  "פש  -ו;  348)  1(2002מח  -תק

 . ))טרם פורסם(
 את  הדיון  לבירורים  עובדתיים"  לגרור"מעמד  -לא  יורשה  אותו  נושה  כפול,  כך  או  כך

התדיינות  מסרבל -וליצור  כך  כפל  ,  השייכים  במובהק  לתביעה  האזרחית  העתידית

 . ומיותר
כוחם  גרידא -איננו  אך  בא,  "ידו  הארוכה"המשפט  ו-כפקיד  בית,  מפרק;  זאת  ועוד.  3

אשר  מופקד  ואמון  גם  ובעיקר  על  עשיית ,  אלא  בעל  תפקיד  נייטראלי,  של  הנושים

אשר  חורג ,  נה  המעורב  בדיני  הפירוקצדק  ועל  שמירת  האינטרס  הציבורי  המוב

חלק  עיקרי .  מבירור  סכסוכים  גרידא  בין  שני  צדדים  סולבנטיים  למשפט  אזרחי

יסודית  והוגנת ,  הינה  בדיקה  מלאה,  מאותו  אינטרס  ציבורי  הכרוך  בעבודת  המפרק

, וזאת  כדי  להבטיח  כי  כל  נושה  יקבל  את  חלקו  הראוי,  של  מסת  החובות  של  החברה

יהנה  מן "וכי  אף  אחד  מן  הנושים  לא  ,    הקדימה  ועיקרון  השוויוןלפי  סולם  דיני

 . בשל עצם כך כי החברה קרסה ונכנסה לפירוק" ההפקר
אלא ,  חובת  ההגינות  המוגברת  של  המפרק  איננה  אך  ורק  כלפי  הנושים;  זאת  ועוד

חובה  זו  איננה  פוקעת .  חלה  אף  כלפי  בעלי  השליטה  והמנהלים  לשעבר  של  החברה
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ואף  אם  הוא ,  ראויה-  סבור  כי  הללו  ניהלו  את  החברה  בדרך  בלתיאף  אם  המפרק

הזדמן  לי ,  בעבר.    לפקודת  החברות373תובע  לחייבם  בחובות  השליטה  לפי  סעיף  

, המשפט-תפקיד  מטעם  בית-להעיר  הערות  מספר  לעניין  חובת  ההגינות  של  בעל

 2001מח  -  תק,6935/00א  "בש,  916/89ר  "פש,  בעניין  שלמה  שחמורובוכך  קבעתי  
 :  וכך קבעתי,38986) 1(

של  נושה "  רגיל"אין  מדובר  במקרה  -עיקרון  הוא  במצב  דברים  שכזה  אי'

ואפילו  לא  במקרה  של  נושה  המבקש ,  הפועל  לגביית  חוב  מחייב  סולבנטי

שהוא  זרועו  הארוכה  של ,  מדובר  בנאמן,  אלא.  לגבות  חוב  מחייב  בפשיטת  רגל

אלא  להאדיר ,  ם  אינטרס  אישי  שלווכל  פעולותיו  לא  נועדו  לקיי,  המשפט-בית

תוך  שמירה  על ,  ככל  האפשר  את  כספי  קופת  פשיטת  הרגל  עבור  הנושים

מסקנה  זו  אינה .  כאשר  ישנן  זכויות  כאלו,  זכויות  החייב  המוקנות  לו  בדין

אלא  אם  הדין  שולל  זכות  פלונית (לב  -משתנה  גם  אם  החייב  פועל  בחוסר  תום

  '.)לב-של חייב בשל העדר תום
יפים  אף  לעניינו  של  מפרק ,  אשר  נאמרו  לעניין  נאמן  בפשיטת  רגל,    אלודברים

אף  העובדה  כי  המפרק  תובע ;  הניצב  בתווך  בין  נושי  החברה  לבעלי  השליטה  לשעבר

אין  בה  כדי  להפוך  אותם ,    לפקודת  החברות373את  אלו  האחרונים  לפי  סעיף  

או  לפגוע  בו  בכל אשר  ניתן  להתעלם  מאינטרסים  לגיטימיים  שלו  ,  גרידא"  אויב"ל

דווקא  כאשר  מבקש  המפרק  לחייב  את  בעלי  השליטה ;  נהפוך  הוא.  דרך  אפשרית

אזי  ראוי  כי  יקפיד  לבדוק  ולקבוע  באופן  מדוקדק  מהי ,  לשעבר  בכל  חובות  החברה

חלק  אינטגרלי .  מצבת  חובות  החברה  בהם  מבוקש  לחייב  את  המנהלים  לשעבר

צות  את  זכותה  של  החברה  לערער אף  למ,  במקרים  המתאימים,  מאותה  חובה  הינה

, אם  סבור  המפרק  כי  אותה  החלטה  הינה  מוטעית,  על  החלטה  של  ערכאה  ראשונה

זאת .  או  זכייה  של  נושה  שלא  כדין  מעצם  הכניסה  להליכי  פירוק"  מחטף"ולמנוע  

עשוי  החיוב  האישי  אשר  ייתכן  ויוטל  על  המנהלים ,  "מחטף"אם  לאור  אותו  ,  במיוחד

ואף ,  ח  כדין  חיוב  בעשרות  מיליונים"לא  דין  חיוב  אישי  באלפי  ש.  לתפוח  באופן  ניכר

אדם  אשר  הורם  המסך  בינו  לבין  החברה  זכאי  לכך  כי  לא  ירדו  לנכסיו  אלא  כפי  מצבת 

 . החובות האמיתית
כי  אף  אם  הגורמים  הרלוונטיים  היחידים ,  המסקנה  המתחייבת  מכל  האמור  לעיל

יטה  אשר  נגדם  ייתכן  ויופעל  סעיף ובעלי  של,  סביב  החברה  הינם  נושה  גדול  אחד

כולל ,  אין  המפרק  פטור  מבדיקה  מדוקדקת  של  היקף  החובות  כלפי  הנושה,  373

כאשר ,  זאת  במיוחד;  דין  שניתן  לטובת  הנושה  כנגד  החברה-הגשת  ערעור  על  פסק

 . הוצאות התביעה אינן באות מקופת הפירוק
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ישאו  בכל  הוצאותיה טוען  המפרק  כי  המנהלים  לשעבר  הם  ש,  בנסיבות  המקרה.  4

אם  תדרש ,  לרבות  מתן  ערובה  להבטחת  הוצאות  המשיבים,  ועלויותיה  של  התביעה

הינו ,  לו  התחייבו  המנהלים  במפורש  ובכתב,  תנאי  זה.  ידי  ערכאת  הערעור-כזו  על

 . התנאי הבסיסי לעצם הסכמת המפרק לפתוח בהליכים שנועדו לחדש את התביעות
געתי  ולא  מצאתי  הכיצד  יכולות  רשויות  המס כי  י,  יאמר  כבר  עתה,  לעניין  זה

במסגרת  ערובה  לתשלום ,  כאילו  על  המנהלים  להפקיד  כבר  עתה,  להעלות  דרישה

משמעותה .  אם  יכשל  הערעור,  את  כל  סכום  המס  בו  הם  עתידים  להתחייב,  הוצאות

של  ערובה  למתן  הוצאות  אינה  הבטחה  מראש  כי  המערער  יוכל  לשלם  את  מלוא 

שהרי  אם  כך ,  )קרי  את  החיוב  המהותי  נשוא  הערעור(  נתחייב  הדין  בו-סכום  פסק

, אם  יהפוך  חלוט,  דין  כספי  שמשמעותו-לא  ניתן  יהיה  לעולם  לערער  על  פסק,  היה

משמעותה  של  ערובה  להבטחת  הוצאות .  היא  כי  הנתבע  ידרדר  לדרגת  חדלות  פרעון

הערעור אשר  יגרמו  לו  בשל  הליך  ,  אינה  אלא  להבטיח  את  הוצאות  המשיב  בערעור

ניסיון  זה  של  רשויות  המס  לערב  מין  בשאינו  מינו  ובכך .  אם  הערעור  יכשל,  עצמו

וטוב  היה  לו  אלמלא ,  נוגד  את  הדין,  ראוי-לחסום  את  דרכה  של  התביעה  הינו  בלתי

 . בא לעולם כלל ועיקר
דיון  על  מערך  הסיכויים ,  כלל-בדרך,  הליך  בו  מבקש  מפרק  להגיש  תביעה  הינו.  5

הרווח  האפשרי  וסיכויה ,  קרי,  פנת  הגשתה  לקופת  הפירוקוהסיכונים  שצו

כאשר  עלות  התביעה .  אל  מול  עלותה  לקופת  הפירוק,  הלכאוריים  של  התביעה

אין  מדובר  בהליך ,  דעתו-והמפרק  טוען  כי  לפי  שיקול,  לקופת  הפירוק  היא  אפסית

, דעתו-המשפט  של  פירוק  בשיקול-הרי  אך  לעיתים  רחוקות  יתערב  בית,  סרק  גרידא

 . וזאת אף אם ייתכן מאוד וזאת לא תצלח, וימנע את אישור התביעה
ולא  הונחו  בפני ,  כאשר  התחייבו  המנהלים  כי  הם  שישאו  בכל  עלויות  התביעה,  כך

אשר  ניתן  היה (,  "בזבוז  זמן  שיפוטי"אלא  טענות  בעלמא  מצד  רשויות  המס  בדבר  

בו  דחתה ,  דין-להעלותם  כמעט  בכל  מקרה  בו  מבקש  נתבע  שהפסיד  לערער  על  פסק

שלא "  פנימית"הרי  שאין  כל  מניעה  ,  )הערכאה  הראשונה  את  טענותיו  באופן  נחרץ

ככל  שהם  נוגעים  לצד  ה ,  ודין  טיעוני  רשויות  המס,  לאשר  את  הגשת  התביעה

את ,  עתה,  מן  הדין  יהיה  לבחון.  של  אישור  הגשת  התביעה  להידחות"  פנימי"

ולבחון  האם  קמה  מתוכן  מניעה ,  כגון  שאלת  המועדים,  "חיצוניים"השיקולים  ה

 . או אחד מהם, להגשת הערעורים
מסוג  זה  לעניין  ערעור  מס "  חיצוני"ניתן  לקבוע  כי  לא  קם  כל  טעם  ,  כבר  בשלב  זה.  6

ובו  ויתרו  רשויות  המס  במפורש  על  כל ,  נחתם  בין  הצדדים  הסדר  דיוני,  כאן.  ההכנסה

, בעניין  זה;  ה  שיפוטיתהסדר  זה  אושר  וקיבל  תוקף  של  החלט.  טענה  בדבר  מועדים
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. לא  מצאתי  כל  נימוק  מצד  רשויות  המס  מדוע  ניתן  או  ראוי  יהיה  להתעלם  מהסדר  זה

כל  טיעוניהן  בעניין  ערעור  מס  ההכנסה  נגעו  לטענות  בעלמא  על  בזבוז  זמן  שיפוטי 

כמו  גם  קו  טיעון  אשר  לא  נמנע  מלרמוז  על  קשר  לא  ראוי  בין ,  והעדר  תועלת  לחברה

 . המפרק למנהלים
בכובעו ,  כי  משיב  בערעור  אשר  חתם  על  הסדר  דיוני  מנוע  כלל  ועיקר,  אך  ברור  הוא

מלהעלות  טיעונים  בדבר  התועלת  הלכאורית  שבחידוש  הדיון  בערעור  כלפי ,  ככזה

לעניין  יכולתן  של  רשויות  המס  להעלות  טענה  זו .  החברה  והמפרק,  קרי,  הצד  השני

העדר  עלות ,  לאור  נסיבות  המקרהכי  ,  דנתי  קודם  לכן  וקבעתי,  בכובען  של  נושה

חובת  ההגינות  של  המפרק  כלפי  המשתתפים  וניגוד  העניינים  של ,  לקופת  הפירוק

לא  נותר  אלא  להצר  על  דרך  זו  בה  ביקשה  רשות .  אין  בטיעוניהן  כל  ממש,  הרשויות

תוך  קיפוח  זכויות  הצד  שכנגד ,  ראויה-ממלכתית  להתנער  מהסדר  דיוני  בדרך  בלתי

אשר  טרם  ניתן  להם  למצות ,  זק  העשוי  להיגרם  לצדדים  שלישייםואדישות  כלפי  הנ

 . את יומם בערכאות
 . יוצא כי דין בקשתו של המפרק בכל האמור בערעור מס ההכנסה להתקבל, לכך-אי
בעיה  זו  של  מועדים  הועברה  להכרעתי  בהחלטה  מפורשת :  מ"לעניין  ערעור  המע.  7

-ידי  בית-גשת  הערעור  עלאשר  קבע  כי  אם  תאושר  ה,  המשפט  העליון-של  בית

משפט  זה -כאשר  בית,  זאת.  יחשב  זה  ככזה  שהוגש  במועד,  המשפט  של  פירוק

המשפט  בעליון  לשקול  את  שאלת  העמידה  במועדים  בין  יתר -ידי  בית-מונחה  על  

 . שיקוליו במסגרת הבקשה לאשר את הערעור
ינה ד-טענתן  העיקרית  של  רשויות  המס  לעניין  זה  נסבה  סביב  מועד  המצאת  פסק

שלאחר  שעיינתי ,  אלא.  אשר  ניתן  בהעדר  הצדדים,  השופטת  סירוטה'  כבשל  

 : וזאת מכוחם של הנימוקים הבאים, ידיים-מצאתי כי דינן דחיה בשתי, בטענותיהן
והדבר ,  יצג  המפרק  את  החברה,  כי  בדיון  האחרון  אשר  נערך  בתובענה,  אין  חולק.  א

כי  המפרק  הוא ,  דאז  קבע  במפורשהמשפט  -בית;  זאת  ועוד.  נרשם  בפרוטוקול  הדיון

ובמסגרת  זו ,  הוכתב  לפרוטוקול,  כך.  והוא  המייצגה  בדיון,  כוחה  של  החברה-בא

 . המשפט לשלוח את כל הדרוש לכתובתו של המפרק-הצטוותה מזכירות בית
, כוחה  של  החברה-כי  המפרק  הינו  בא,  נעשתה  קביעה  שיפוטית  מפורשת,  בכך

כי  יש  לדקדק ,  אם  סברו  המשיבות  אז.  הדין-  ביתיש  לשלוח  אליו  את  מסמכי,  וככזה

ואין  להסתפק  בפחות  מהודעה  מפורשת  בכתב  מצד ,  על  קוצה  של  פרוצידורה

היה ,  אשר  תודיע  להן  את  אשר  אין  ספק  מעובדות  המקרה  כי  ידעו  בלאו  הכי,  המפרק

 . זאת לא נעשה. עליהן להתכבד ולהגיש בקשת רשות ערעור
-המשפט  והמציאה  את  פסק-שגתה  מזכירות  ביתכי  אם  ,  מכל  האמור  לעיל  נובע
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הרי  אין  מנוס  מלהסיק  כי ,  אשר  אינה  כתובתו  של  המפרק,  הדין  לכתובת  אחרת

המצאה  כדין .  היתה  ההמצאה  שלא  כדין,  לכך-ואי,  הפרה  בכך  החלטה  שיפוטית

 . הדין בפועל לידיו של המפרק-נעשתה אך ורק כאשר הומצא פסק
כוחה  הקודם  של  החברה  כי  המציא  את -על  בא"  החזק"כי  ,  טוענות  רשויות  המס.  ב

החזקה  לא "הרי  ,  ומשלא  הכחיש  זאת  המפרק  בתצהיר,  הדין  מייד  למפרק-פסק

כוחן -שדומה  כי  באת,  אלא.  לכך  מנוע  המפרק  מלטעון  אחרת-ואי,  "נסתרה

הקובעת  כי  בעל  תפקיד ,  המלומדת  של  רשויות  המס  שכחה  את  ההלכה  המפורשת

. איננו  מחוייב  כלל  ועיקר  בהגשת  תצהיר,  המשפט-ביתשל  "  ידו  הארוכה"שהינו  

כדי ,  הדין  הגיע  אליו  במועד  פלוני-די  היה  בכך  כי  יטען  במפורש  כי  פסק,  לכך-אי

לא ,  בשום  מקום  בכתבי  טענותיהן.  תסתר)  אם  אכן  חזקה  היא  זו"  (חזקה"שאותה  

כאשר ,  כוחה  הקודם  של  החברה-ביקשו  רשויות  המס  לחקור  את  המפרק  או  את  בא

-כי  להן  עצמן  אין  כל  ידיעה  אישית  לגבי  השאלה  האם  המציא  בא,  אך  ברור  הוא

אין  בידי  רשויות ,  לכך-אי.  אם  לאו,  הדין  למפרק-כוחה  הקודם  של  החברה  את  פסק

 . אשר חבל כי הועלתה מלכתחילה, המס אלא טענה בעלמא
זו כי  אף  אם  היו  רשויות  המס  זוכות  בדינן  בשל  האחזותן  ,  מעבר  לדרוש  יוער.  ג

הרי  ייתכן  מאוד  והמפרק  יכול  היה  לעשות  שימוש ,  בדקדוקי  פרוצידורה  גרידא

הדין  אשר  הערעור  עליו  נמנע  בדרך  אשר -של  פסק"  להציץ  מעבר  לפרגוד"בסמכותו  

דעת  בבדיקת -כי  למפרק  קיים  לעיתים  שיקול,  שהרי  הלכה  ידועה  ומבוססת  היא,  כזו

אשר  זכות  החברה  להתגונן כ,  דין-אף  אם  הן  מבוססות  על  פסקי,  תביעות  חוב

 . ספק גדול אם תוכלנה המשיבות למנוע, את זאת. מפניהן לא מוצתה
המשפט  העליון -מכל  האמור  לעיל  עולה  כי  בקשת  הארכת  המועד  הוגשה  לבית.  8

המשפט  של  פירוק  את  הגשת -ושם  נקבע  מפורשות  כי  אם  יתיר  בית,  במועד

כי  חלוף  הזמנים  שלאחר ,  וצאי.  הרי  שהערעור  יחשב  ככזה  שהוגש  במועד,  התביעה

וכן  לוודא  כי (המשפט  של  פירוק  -דבר  אשר  נדרש  כדי  להפנות  את  העניין  לבית,  מכן

אין  בו  כדי  לגרום  לערעור ,  )המנהלים  איתנים  בהתחייבותם  לממן  את  הערעור

הוגשה  הבקשה  בפני ,  כי  בנסיבות  העניין,  מה  גם(שיחשב  כאילו  הוגש  באיחור  

 ). במהירות מספקת
המשפט  של  פירוק  לשקול  מהו  הדין  לו  היה  יושב  הוא  במקום -  כי  על  בית,יוצא

מאחר  ואותה  בקשת  ההארכה  הוגשה  טרם ;  15.10.02המשפט  העליון  ביום  -בית

ודין  הבקשה  להיות ,  "טעמים  מיוחדים  שירשמו"הרי  אין  צורך  בהוכחת  ,  חלוף  המועד

בלא  להכריע ,  דזאת  ועו.  מוכרעת  כבקשה  רגילה  של  מפרק  ליתן  לו  להגיש  ערעור

על  עמידתן  שלא ,  כי  ייתכן  מאוד  והתנהגותן  של  רשויות  המס,  בדבר  ניתן  להעיר
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, ועל  הדרך  בה  ניסו  להקשות  את  עבודת  המפרק,  במקום  על  דקדוקי  פרוצידורה

זאת ,  וזאת  כל  עוד  האיחור  הינו  מועד  קצר,  "טעם  מיוחד"עשויים  הם  לשמש  כ

הן ,  הגשת  ערעור-  המקרה  דנן  לאיבמיוחד  נוכח  המשמעות  הקשה  שתהיה  בנסיבות

מבחינת  האינטרס  הציבורי  לשמור  על  הגינות  הליך  הפירוק  והן  בשל  הנזק  שעלול 

שעניין  זה  אינו  דורש  הכרעה  בנסיבות ,  אלא.  להיגרם  למנהלים  אם  זה  לא  יוגש

 . וניתן להשאירו בצריך עיון, המקרה
דין  עמדת .  פרקלא  מצאתי  כל  טעם  ראוי  המונע  הענות  לבקשת  המ;  סוף  דבר.  9

והן  משום  שיש  בה  אדישות ,  הן  בשל  היותה  נוגדת  לדין,  רשויות  המס  להידחות

ולאינטרס  הדיוני ,  לנזקם  של  צדדים  שלישיים  ולזכותיהם  הדיוניות  והמהותיות

אומר  רק  כי  חבל  שעמדה  כזו  באה  דווקא  מרשות  ציבורית  על  כל .  נשוא  דיני  הפירוק

 . המשתמע מכך
, לחוד,  ישא  כל  אחד  מהמשיבים,  בנסיבות  המקרה;  התקבלדין  הבקשה  ל,  לכך-אי

אשר  ישאו ,  מ"מע+  ח  "  ש20,000דין  בסך  -טרחת  עורך-בהוצאות  המפרק  ובשכר

 ".ריבית והצמדה כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל

 מס ערך מוסף .2
 : קובע כי 1975-ו"התשל, חוק מס ערך מוסף ל116סעיף 

 ) ג"שסהת: תיקון(דחיית מועדים . 116"
פיו  לעשיית -המנהל  רשאי  להאריך  כל  מועד  שנקבע  בחוק  זה  או  בתקנות  על ) א(

ורשאי  הוא  לקבוע  שהחוב  ישולם ,  למעט  מועד  להגשת  ערעור  או  ערר,  דבר
, התיר  כך  והחייב  במס  לא  עמד  בתשלום  אחד  במועד  שנקבע  לו;  לשיעורין

 . רשאי המנהל לדרוש את תשלומה של יתרת החוב מייד
רשאי  המנהל  להאריך  את  המועד  לניכוי  מס ,  )א(קטן  -אף  הוראות  סעיף-לע ) 1א(

לתקופה  שלא  תעלה )  המועד  המקורי:  להלן)  (א(38תשומות  הקבוע  בסעיף  
דעתו  של -ואולם  אם  הוכח  להנחת,  עשר  חודשים  מהמועד  המקורי-על  שמונה

ניכוי  מס  התשומות  במועד  המקורי  לא  נבע  מרשלנות  של -המנהל  כי  אי
להאריך  את  המועד  לניכוי  מס ,  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו,  אי  הואהעוסק  רש

 ; תשומות לתקופה שלא תעלה על חמש שנים מהמועד המקורי
במתן  ערובות )  א(קטן  -המנהל  רשאי  להתנות  הארכת  מועדים  כאמור  בסעיף ) ב(

 ".דעתו לתשלום כל חוב או לביצוע כל פעולה שמועד עשייתה נדחה-להנחת
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 ן פיצוייםמס רכוש וקר . 3
 : קובע כי 1961-א"התשכ, חוק מס רכוש וקרן פיצויים ל51סעיף 

 ) ה"התשמ, א"התשמ, ז"התשכ: ניםתיקו(הארכת מועד . 51"
להאריך  כל  מועד  שנקבע ,  אם  נתבקש  וראה  סיבה  מספקת  לכך,  המנהל  רשאי )א(

 27למעט  המועדים  להגשת  ערר  או  ערעור  לפי  סעיפים  ,  בחוק  זה  לעשיית  דבר
 ").ד( 29-ו

 פיצוי נפגעי אסון וטבע .4
ערעור  על  החלטת  ועדת  הערר  לפי  חוק  פיצוי  נפגעי נדון    1101/024)  יפו-א"ת(ש  "ע  -ב

לפיה  נדחו ,  581ערר  ,  10.2.02מיום  ,  ")חוק  הפיצוי:  "להלן  (1989-ט"התשמ,  אסון  טבע

 . מחמת איחור בהגשתם, הסף-ערריהם של המערערים על

 : נקבע כי

שמוקד  המחלוקת  נעוץ ,  ואתייחס  לכך  עוד  בהמשך,  בר  עתהאקדים  ואציין  כ"

 . בפרשנות חוק הפיצוי
גידול  חקלאי ")  1:  (שתי  הגדרות"  נכס"  לחוק  הפיצוי  קובע  בהגדרת  המונח  1סעיף  

לגבי  נכס  מסוג  זה  נקבע ").  1נכס  מסוג  :  "להלן  (..."למעט  עצים,  צומח  בטרם  נאסף

על ,  1  בפיצוי  עבור  נזק  לנכס  מסוג  מנת  לזכות-לחוק  הפיצוי  שעל)  1)(א(3בסעיף  

  לחוק  מס 35נכס  כמשמעותו  לפי  סעיף  ")  2.  (הנכס  להיות  מבוטח  מפני  נזקי  טבע
ובלי  לגרוע  מכלליות ,  )1(שאינו  מנוי  בפסקה  ,  1961-א"התשכ,  רכוש  וקרן  פיצויים

  לא 2בנכס  מסוג  ").  2נכס  מסוג  :  "להלן  (..."עצים  נטועים,    לרבות  אדמה–האמור  

 . טוח כתנאי לפיצוינדרש בי
  אין –  1אם  מסווג  הנכס  שלהם  כנכס  מסוג  ,  ולכן,  למערערים  לא  היה  כיסוי  ביטוחי

 . לפיצוי, כפי הנראה, הם זכאים
אלא  בשאלת  סמכות  ועדת  הערר  להאריך  מועד ,  החלטה  זו  אינה  דנה  בעררים  לגופם

 . להגשת העררים
 הרקע . 1
עקב  שרב  כבד ,  ן  בענף  ההדרים  הכריזה  הממשלה  על  אסו1994בחודש  אפריל  .  א

  ..").1994שרב : "להלן( באפריל 22 - עד ה19ששרר בכל איזורי הארץ בין התאריכים 

                                                           
 .5272) 1(2003מח -תק, מדינת ישראל' שטרמר אביגדור נ 1101/02) יפו-א"ת(ש "ע  4
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דיון  והכרעה  השאלה  העומדת  להכרעה  בפני  היא  האם  מוסמכת  ועדת  הערר .  2

 ? להאריך מועד להגשת ערר
 :  לחוק הפיצוי קובע4סעיף . א

, ועדות)  5(    ...–ספים  של  הכנסת  באישור  ועדת  הכ,  השרים  יקבעו  בתקנות'
כלל  ובין -בין  דרך,  משפט  מחוזי-סמכויותיהן  ודרכי  ערעור  לבית,  יןידרכי  מינו

  '.בבעיה משפטית בלבד
  לתקנות  פיצוי  נפגעי  אסון  טבע 18מכוח  סעיף  זה  התקין  מחוקק  המשנה  את  תקנה  

") יתקנות  הפיצו:  "להלן  (1991-ב"התשנ,  )קביעת  זכאות  לפיצויים  לשיעורם(

 : הקובעת את המועד להגשת ערר
תוך ,  רשאי,  16  או  13הרואה  עצמו  נפגע  מהחלטת  הוועדה  לפי  תקנה  )  א(  .18'

על  גבי ,  לערור  עליה  בפני  ועדת  ערר,    ימים  מיום  שנמסרה  לו  ההחלטה30
  '.טופס שתקבע הוועדה

חוק  הפיצוי  ותקנות  הפיצוי  שהותקנו  מכוחו  שותקים  בכל  הקשור  להארכת  מועד 

גם  בפסיקה  לא  נמצאה  הכרעה .  ולסמכותה  של  ועדת  הערר  להאריכו,  שת  עררלהג

 . בעניין סמכות זו
 חסר . ב

הדורש  השלמה  בדמות  מתן )  לאקונה(כוח  המערערים  טוען  שלפנינו  חסר  -בא

, קרי,  כוח  המדינה  מצידו  סבור  שלפנינו  הסדר  שלילי-בא.  סמכות  לוועדת  הערר

 .  ועדת הערר סמכות להארכת מועדשתיקת מחוקק המשנה מלמדת שאין בידי
,   ברק'א"  (שלמות  של  ההסדר  החקיקתי  הנוגד  את  תכליתו-חסר  משמעו  אי'

 "). ברק: "להלן- (458עמוד ' חלק א, פרשנות במשפט
". זועק  להשלמה"חסר  קיים  מקום  שההסדר  החקיקתי  אינו  שלם  והוא  ,  אכן'

בהשוואה (ונית  הבחינה  אינה  חיצ.  פי  תכליתו-שלמותו  של  ההסדר  נקבעת  על

תכליתו  של  חוק .  אלא  פנימית)  להסדרים  מקבילים  בשיטות  משפט  אחרות

דברי   ('.מההיסטוריה  שלו  וממקומו  במבנה  השיטתי  הכללי,  נלמדת  מלשונו

, הוועדה  המחוזית  לתכנון  ובניה'  יחזקאל  להבי  נ  531/89א  "  ע-בהנשיא  ברק  

 ) 724-725, 719) 4(ד מו"פ
על  תכליתו .    יש  לבחון  מהי  תכלית  החקיקה  במקרה  זה,כדי  לקבוע  אם  לפנינו  חסר

קיבוץ '  מדינת  ישראל  נ  5648  ,5647/95א  "  רע-הכללית  של  חוק  הפיצוי  נאמר  ב

 : כך, כהן-השופטת שטרסברגמפי , 58-59 50) 4(ד נ"פ, זיקים
ניתן  לסכם  ולומר  כי  החוק  נועד  ליצור  מסגרת  פיצוי  בה  המדינה  נוטלת '

ידי  אסון  טבע  חריג  באשר  קיים -ויים  הנפגע  עלאחריות  לפצות  סקטור  מס
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החוק  קובע  מסגרת  לזכאות .  אינטרס  ציבורי  בשמירה  ועידוד  הסקטור  הנפגע

  '.בפיצוי תוך נתינת הדעת לשיקולים ציבוריים ולמגבלות תקציביות
חוק  בעל  משמעויות ,  עוסקים  אנו  בסדרי  הדין  מתוקפו  של  חוק  הפיצוי,  במקרה  דנן

מבלי  שיש  לה  אחריות ,    מרחיקות  לכת  שהמדינה  נטלה  על  עצמהציבוריות-כלכליות

וזכותה  של ,  כוח  המדינה  טוען  שאופיו  של  החוק  כחוק  תקציבי-בא.  לנזק  שנוצר

מעידים  על ,  בחלוף  המועד  להגשת  ערר,  המדינה  שלא  להקצות  משאבים  לפיצוי

 שאין  מניעה  להכיר  בסמכות,  טוענים  המערערים,  מנגד.  קיומו  של  הסדר  שלילי

לא  נקבעה ,  סמכות  שרק  עקב  רשלנות  או  השמטה,  ועדת  הערר  להאריך  מועד

 . בתקנות
ולבחון ,  בשלב  זה  ראוי  לבדוק  את  השאלה  הכללית  במנותק  מנסיבות  המקרה  דנן

אפילו  כשהאיחור  הינו  בן  יום (האם  דווקא  העדרה  של  סמכות  הארכת  מועד  ככלל  

חוק ,  אמנם.  בורה  שלאאני  ס?  עולה  בקנה  אחד  עם  תכלית  חוק  הפיצוי,  )אחד

, לתת  סיוע  לסקטור  שנפגע  בשל  נסיבות  שאינן  תלויות  בו,  כאמור,  הפיצוי  נועד

וזאת  מכספי ,  ושהמדינה  רואה  מקום  לתמוך  בו  בשל  קיומו  של  אינטרס  ציבורי

אך  לא  ניתן  לאמר  שתכלית  זו  היתה  נפגעת  אם  היתה ,  תקציב  המדינה  המוקצים  לכך

, ריך  מועד  להגשת  ערר  על  החלטות  ועדת  הזכאותמוקנית  סמכות  לוועדת  הערר  להא

מצוי  אינטרס  המדינה ,  מול  אינטרס  זה  של  הפרט,  אומנם.  בהתקיים  נסיבות  מיוחדות

המאפשר  למדינה  לתכנן  את  תקציבה  ולהימנע  מהקצאת  כספים ,  לסופיות  ההליך

תינתן ,  אלא  במקרים  חריגים  ביותר,  לא  בכל  מקרה  ולא  בנקל,  ולכן.  באופן  לא  יעיל

יש ,  אך  יחד  עם  זאת,  ונסיבות  כל  מקרה  ייבדקו  ויישקלו  לגופן,  ארכת  המועדה

לקבוע  שתקנות  הפיצוי  לא  מקימות  הסדר  שלילי  ושתיקת  המחוקק  בעניין  זה  אינה 

העובדה  שמחוקק  המשנה  קובע  במפורש  את  סמכות  ועדת  הזכאות  להאריך .  מכוונת

וזאת  מבלי  לדרוש ,  )צוילתקנות  הפי)  ב(10סעיף  (את  המועד  להגשת  תביעה  לפיצוי  

מלמדת  שמחוקק  המשנה  מכיר  באפשרות  שהמדינה  לא ,  מתן  נימוקים  מיוחדים

-ומשאיר  נושא  זה  לשיקול,  תוכל  להסתמך  על  חלוף  המועד  להגשת  תביעה  לפיצוי

אף  הקושי  הכרוך  בכך  מבחינת -ועל,  במצב  דברים  זה.  דעתה  של  ועדת  הזכאות

יה  קנויה  לה  זכות  מוחלטת  שלא  יוארך איני  מקבלת  את  טענת  המדינה  לפ,  המדינה

. וזאת  מבלי  להתייחס  בשלב  זה  לטעמים  בגינם  יוארך  המועד,  המועד  להגשת  ערר

כן  ראוי -ועל,  מטרת  חוק  הפיצוי  היא  להעניק  סעד  לאלה  שנפגעו  על  לא  עוול  בכפם

 . להעדיף את הפרשנות המתירה לנפגע לעתור להארכת מועד להגשת ערר
ונות  ניכרת  מגמה  בפסיקה  להרחיב  את  סמכויותיהן  של בשנים  האחר.  זאת  ועוד

. ח.י' ציונה  נ-עיריית  נס  2425/99א  "  רע-כך  למשל  נאמר  ב,  ועדות  מקצועיות  שונות
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 : 495-496, 481) 4(ד נד" פ,מ"יזום והשקעות בע
מגמת  הפרשנות  המרחיבה  לסמכויות  גופי  הערר :  לסיכום  הדברים  עד  כאן'

יא  עונה  לתכלית  החשובה  שבהבאת ה,  מצד  אחד:  מגשימה  יעד  כפול

מהיר ,  יעיל,  המחלוקת  הראשונית  בין  האזרח  לרשות  להכרעה  בדרג  מקצועי

דעת  רחב  לסטות  מן -כלל  היא  מקנה  לגורם  הדן  שיקול-בדרך,  כן-כמו.  ומיומן

מובטח  פיקוח ,  מן  הצד  האחר.  ההחלטה  המקורית  וליתן  החלטה  אחרת  תחתיה

  מנגנון  הביקורת  השיפוטית  המבקר שיפוטי  על  החלטת  גוף  הערר  באמצעות

  '.המשפט הגבוה לצדק-את פעולתה בין בערכאה שיפוטית רגילה ובין בבית
, אגא  וכט'  השרון  נ-הוועדה  לתכנון  ובניה  רמת  1341/01)  א"ת(מ  "עת,  ובנוסף  לכך

א  לחוק 12הדנה  בסמכות  ועדת  ערר  שהוקמה  מכוח  סעיף  ,  907  )1(2002  מח-תק

 . 1965-ה"התשכ, התכנון והבניה
כך  סבורה  אני  גם  במקרה ,  ל"  הנ1341/01מ  "עת  -  בהשופט  גרוניס'  כבכפי  שקבע  

  שיש  להתייחס  לשתיקת  חוק  הפיצוי  ותקנות  הפיצוי  כאל  חסר  ולא  כאל  הסדר –דנן  

חרף  העדרה  של  הסמכה ,  לוועדת  הערר  יש  סמכות  להאריך  מועד,  דהיינו.  שלילי

 . באמצעות השלמת חסר, מפורשת בחיקוק
 מכות טבועה ס. ג

משקבעתי  שלוועדת  הערר  סמכות  להאריך  מועד  להגשת  הליך  בדרך  של  השלמת 

פטור  בלא  כלום ,  יחד  עם  זאת.  איני  נדרשת  להכרעה  בשאלת  הסמכות  הטבועה,  חסר

משפט  להאריך  מועד  הוכרה  בפסיקה  בכל -סמכותם  הטבועה  של  בתי.  אפשר-  אי–

 ,  סוגיות  בסדר  דין  אזרחי',ורן  אג:  ראו(הנוגע  למועדים  שלא  נקבעו  בחיקוק  דווקא  

המערערים  מבקשים ).  647  )2003מהדורה  שביעית  (מ  "  הוצאה  לאור  בע-סיגא

מ "פ,  הוועדה  המקומית'  שליק  נ  5020/97)  'חי(ש  "הדין  בעניין  ע-להיתלות  בפסק

לפסוק ,  שם  נדונה  סמכותה  של  ועדת  הערר  לפי  חוק  התכנון  והבניה,  369)  1(ב

  בפסיקה  שהיא  סמכות  טבועה  של  כל  רשות  שיפוטית   שנקבע–סמכות  ,  הוצאות

נטיית  ההלכה ).  501)  2(ד  כו"פ,  קצין  התגמולים'  ישעיהו  לביא  נ  180/71א  "ע(

לנוכח  היות  גבולותיה ,  הפסוקה  היא  לא  להרחיב  את  היקף  הסמכות  הטבועה

, אם  כך,  וראוי,  )199)  1(ד  נה"פ,  סלומון'  רוקר  נ  6339/97א  "ראה  רע(מטושטשים  

 . ה בה שימוש רק בהעדר כל ברירה אחרתשייעש
 : נקבע, 279) 3(ד מו"פ, יגאל זכאי' יצחק שקולניק נ 230/87א " ע-ב

שלא  להירתע  מעשיית  שימוש  בסמכותו ,  המשפט-אך  כשם  שראוי  לו  לבית'

כך  מוטל  עליו  להישמר  מפני ,  במקרה  שנסיבותיו  מחייבות  זאת,  הטבועה

ו  אין  ההימנעות  מכך  מובילה עשיית  שימוש  בסמכות  האמורה  במקרה  שב



     528הארכת מועדים מכוח דינים שונים ויחסי הגומלין ביניהם לבין תקנה : 'שער ו

 
הארכת מועדים 556 

 

 . צדק ברור ובולט-לאי
שבעצם  השימוש  בסמכות  האמורה  יש  משום  פגיעה  בעקרונות ,  ראוי  לזכור

 ... הכלליים המקובלים
, המשפט-נתונה  לבית,  להעניק  ארכת  חסד,  שהסמכות  הטבועה,  אמור  מעתה

ל גם  אם  התנאי  של  אונס  נסיבות  איננו  מתקיים  כ,  באורח  חריג  לכלל  הרגיל

מניעת  תוצאות  קשות  שחוש  הצדק 'ובלבד  שהענקת  הסעד  דרושה  ל,  צורכו

  '.'אינו יכול להשלים עימן
יהיה  חריג ,  כמקור  סמכות,  מהאמור  לעיל  עולה  שראוי  שהשימוש  בסמכות  טבועה

כן  אני  סבורה  שאין  מקום  לקבוע  שלוועדת  הערר  לפי  חוק  הפיצוי -ונדיר  ועל

קיומה  של .  הארכת  מועדים  להגשת  עררסמכות  טבועה  ל")  משפט-בית"שאינה  (

מייתר  את  הצורך  בשימוש ,  כאמור  לעיל,  אפשרות  כינון  הסמכות  מכוח  השלמת  חסר

 . בסמכות טבועה
  לתקנות 528תקנה . ד

שיש  להחיל  על  ועדת ,  לתקנות  הפיצוי)  ג(19המערערים  מבקשים  ללמוד  מתקנה  

וסקת  בערעור  על ע)  ג(19תקנה  ,  ברם,  הערר  את  סדרי  הדין  הקבועים  בתקנות

אני ,  יחד  עם  זאת.  המשפט  המחוזי  ולא  לוועדת  הערר-החלטת  ועדת  ערר  לבית

כדין  משלים  לצורך ,  על  דרך  ההיקש,    לתקנות528סבורה  שיש  מקום  ללמוד  מתקנה  

 . מילוי החסר שבתקנות לפי חוק הפיצוי
משפט  או  רשם  להאריך  מועדים  שנקבעו -  סיפא  לתקנות  מסמיכה  בית528תקנה  

צדק -תכליתה  של  הוראה  זו  למנוע  אי.  וק  וזאת  מטעמים  מיוחדים  שיירשמובחיק

 . שבנסיבות מיוחדות איחר את המועדים הקבועים בחוק או בתקנה, לבעל דין
ועדת  הערר  הינה  מותב  מעין  שיפוטי  המוציא  תחת  ידיו .  תכלית  זו  יפה  גם  לענייננו

שלים  המסייע  למלא  את   כדין  מ528ניתן  להעזר  בתקנה  ,  לפיכך,  הכרעות  שיפוטיות

בהתקיים ,    לתקנות  סמכות  כללית528כשם  שהוענקה  בתקנה  .  החסר  בתקנות

לקבוע  סמכות ,  לטעמי,  כן  ראוי,  להאריך  מועדים  שנקבעו  בחיקוק,  תנאים  מיוחדים

 . צדק-מקבילה לוועדת הערר לפי חוק הפיצוי וזאת כדי למנוע אי
כפי  שהובעה  בעניין  אגא ,  יס  גרונ'  השופט  אמסכימה  אני  לדעתו  של,  יתרה  מכך

טעמים  המיוחדים "לפיה  יש  לאמץ  את  מבחן  ה,  )דינו-  לפסק27עמוד  (לעיל  

שם  בעניין  ועדת  הערר  לפי  חוק ,  לעניין  הארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק"  שיירשמו

מבחן  זה  הדורש  נסיבות .  וכאן  ביחס  לוועדת  הערר  לפי  חוק  הפיצוי,  התכנון  והבניה

הנפגע  עקב  העדפת  קניינו  של ,  יבות  אינטרס  המדינהנותן  ביטוי  לחש,  מיוחדות

 . הפרט
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 טעמים מיוחדים . ה
משום  שסברה  שאין  בידה ,  ראשית,  ועדת  הערר  בהחלטתה  דחתה  את  העררים

. ושנית  משום  שלא  מצאה  סיבה  סבירה  באיחור  כה  גדול,  הסמכות  להאריך  המועד

  להבנה ועדת  הערר  נמנעה  מלקבוע  ממצאים  לגבי  מהימנות  הגרסאות  ביחס

בהנחה  שהמדינה  יצרה  בפני .  בין  המדינה  לבין  המערערים,  כביכול,  שהושגה

 -הדין  ב-לא  תהיה  מניעה  להגשת  העררים  לאחר  מתן  פסק,  המערערים  מצג  לפיו

מצטמצמת ,  ובהנחה  שהדבר  יוצר  מניעות  מלטעון  כנגד  חלוף  המועד,  1632/95ש  "ע

) 1632/97ש  "ע  -הדין  ב-סקיום  מתן  פ  (21.8.97  -תקופת  האיחור  לתקופה  שבין  ה

כדי  להכריע  אם  יש  באמתחתם  של ,  לפיכך.  24.2.98לבין  מועד  הגשת  העררים  ביום  

יש  צורך  להכריע  עובדתית  בשאלת ,  המערערים  טעם  מיוחד  לאיחור  בהגשת  הערר

 . בין המדינה לבין המערערים, אם בכלל, ההסכמות שהושגו
הצדדים  ישובו  לוועדת  הערר  לצורך ,  אני  מקבלת  את  הערעור,  לנוכח  האמור  לעיל.  4

משמעותה  של ,  הכרעה  בשאלת  קיומה  של  הסכמה  בעניין  הגשת  הערר  בין  הצדדים

ובשאלת  קיומו  של  טעם  מיוחד  להארכת  המועד  להגשת ,  אם  קיימת,  הסכמה  זו

  ".הערר
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 משפט לעניינים מינהליים -בית: 'פרק ה
  משפט לעניינים מינהליים -בית: 'פרק ה 
בקשה  מטעם  המבקשת  להארכת  מועד  להגשת  עתירה נדונה    5327/011)  ש"ב(א  "בש  -ב

מה  משמעותו  של  מבחן   אגב  בחינת  השאלה    השופט  ניל  הנדל'  כבנפסק  מפי.  מינהלית

 : כי? המופיע בתקנות בעתירה מינהלית" ההצדקה"

  הגישה  המבקשת  כתב  התנגדות  אל  הוועדה  המחוזית  לתכנון 22.2.00בתאריך  "

  החליטה  הוועדה  לדחות  את  ההתנגדות 11.9.00בתאריך  .  אר  שבעובניה  מחוז  ב

על  החלטה  זו  הגישה  המבקשת .  ולאשר  את  התוכנית  הרלוונטית  בתנאים  שפורטו

העתירה .  ידי  הממונה  על  המחוז-  על26.10.0בקשת  רשות  לערור  שנדחתה  בתאריך  

 . מסתייגת מהסירוב להעניק רשות ערעור, נשוא הבקשה, המינהלית
 . 31.01.01הארכת מועד הגשת העתירה הוגשה בתאריך הבקשה ל

 2000-א"התשס,  )סדרי  דין(משפט  לעניינים  מינהליים  -  לתקנות  בתי3תקנה  .  2

 : עניינה המועד להגשת עתירה מינהלית וזו קובעת כדלקמן") התקנות"להלן (
 . עתירה תוגש במועד שנקבע לכך בדין  )א('
, לפי  נסיבות  העניין,  ירה  בלא  שיהויתוגש  העת,  לא  נקבע  מועד  כאמור  )ב(

או ,  ולא  יאוחר  מארבעים  וחמישה  ימים  מיום  שההחלטה  פורסמה  כדין
לפי ,  מיום  שהעותר  קיבל  הודעה  עליה  או  מיום  שנודע  לעותר  עליה

 . המוקדם
המשפט  רשאי  להאריך  מועד  שנקבע  להגשת  עתירה  כאמור -בית  )ג(

זדמנות  להגיב  לבקשת לאחר  שנתן  למשיב  ה,  )ב(-ו)  א(בתקנות  משנה  
  '.אם ראה הצדקה לכך, ההארכה

 : 4מוסיפה תקנה 
המשפט  רשאי  לדחות  עתירה  אם  ראה  כי  בנסיבות  העניין  היה  שיהוי -בית'

אף  אם  הוגשה  בתוך  המועד  של  ארבעים  וחמישה  ימים  כאמור ,  בהגשתה
  '.)ג(3או הוארך המועד להגשתה לפי תקנה ) ב(3בתקנה 

לכן  היה  על  המבקשת  להגיש  עתירתה .  ועד  להגשת  העתירהבנושאינו  לא  נקבע  מ.  3

                                                           
 .5792) 1(2001מח -תק, ר הוועדה המחוזית"יו' מחצבות צרפתי נ 5327/01) ש"ב(א "בש  1
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דהיינו ,  הבקשה  הוגשה  לאחר  למעלה  משלושה  חודשים.    יום45  -לא  יאוחר  מ

 . באיחור של למעלה מחודש וחצי
המבקשת  טוענת  כי  לאחר  קבלת  החלטת  הממונה  על  המחוז  ביקשה  לבטל  את 

ימה  פגישה  בין התקי.  על  דרך  פניה  ליועץ  המשפטי  לוועדה,  החלטת  הוועדה

  דחה  היועץ  המשפטי  לוועדה  המחוזית 16.11.00  -וביום  ה,  8.11.00  -הצדדים  ביום  ה

 . את פניית המבקשת
  יום  ממועד  הגשת  מכתבו  של 45לגישת  המבקשת  נכון  יהא  לחשב  את  התקופה  של  

אך  אין  בפניה  האמורה  של  המבקשת  להוות  מעין  הארכת  מועד  או .  היועץ  המשפטי

התקנות  לא .    יום45פיו  יש  לספור  את  התקופה  של  -אשר  על,  קביעת  מועד  חדש

תשובת  היועץ .  פי  בחירת  העותר-קובעות  שניתן  ליצור  מסלול  דיוני  נוסף  על

  המועד -  יום  ממועד  החלטת  הוועדה45המשפטי  לוועדה  ניתנה  במשך  התקופה  של  

והמבקשת  לא  הגישה  את  העתירה  בזמן  שלושת  השבועות  שנותרו  לה ,  הקובע

המבקשת  גם  לא  הגישה  את  הבקשה  להארכת  מועד ,  יתרה  מזו.    את  העתירהלהגיש

אף  לפי ,  במילים  אחרות.    יום  ממועד  מתן  מכתבו  של  היועץ  המשפטי  לוועדה45תוך  

 . היא איחרה בתקופה של חודש ימים, שאינה נכונה, דרך חישוב המבקשת
 : הבאל נעוץ בנימוק "הסבר המבקשת לאיחור בהגשת הבקשה מעבר למועד הנ

, ולאחריה  התחוללה  האינתיפאדה,  ידי  המשיב-בתקופת  מתן  ההחלטה  על'

ומאחר  והמבקש  מנהל  קשרי  מסחר  הדוקים  עם  סוחרים  וספקים  מהשטחים 

הרי  שבעקבות  האינתיפאדה  נפסק  המהלך  התקין  של  עבודתו  ועסקו  היה 

  '.דבר שהקשה עליו להגיש את העתירה במועד, בסכנת התמוטטות
המבקשת  אינה  מסבירה  איזה  שינוי  התחולל  בסוף ,  ראשית.    משכנעטיעון  זה  אינו

הרי  המצב  אליו .  ינואר  שאיפשר  את  הגשת  הבקשה  בניגוד  לתקופה  שקדמה  לכך

תליית  האיחור  במצב  הכללי  הקשה  של  המדינה .  התייחסה  לא  הסתיים  בתקופה  זו

 . אין די בה, באופן לאקוני
י  לראות  אם  קיימת  הצדקה המשפט  לשקול  את  הרקע  האמור  בכד-על  בית.  4

הייתי  נעזר "  הצדקה"מנת  להחליט  בנדון  ולהעניק  תוכן  למונח  -על.  לאיחור

) א.  (בהשוואת  מבחן  זה  לשלושה  מצבים  משפטיים  נוספים  שעניינם  הארכת  מועד

הארכת  מועד  בהליך )  ג(;  דעת  בהליך  אזרחי-שיקול)  ב(;  טעם  מיוחד  בהליך  אזרחי

 . פלילי
קובעת  כי  אם  נקבע  מועד ,  1984-ד"התשמ,  הדין  האזרחי  לתקנות  סדר  528תקנה  

הכלל  המחייב  במבחן  זה  הוא .  שירשמו"  מטעמים  מיוחדים"בחיקוק  ניתן  להאריכו  

משפט  יעתר  לבקשת  הארכה  כאשר  האיחור  נובע  מסיבה  שאינה  בשליטת -כי  בית
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 קיומו.  סדרי  הדין  האזרחיר  זוסמן  "  בספרו  של  ד686-ו  685ראה  סעיפים  (בעל  הדין  

 ). 38משפט לעניינים מינהליים ראה תקנה -של טעם מיוחד בתקנות בית
-דעתו  של  בית-הארכתו  נתונה  לשיקול,  אם  מדובר  במועד  אשר  לא  נקבע  בחיקוק

 ). ר זוסמן"ד בספרו האמור של 680ל וסעיף " הנ528ראה רישא תקנה (משפט 
תלויה ,  פי  חוק-הגם  ונקבע  מועד  על,  הארכת  המועד  להגשת  ערעור  בפלילים

הוראת  החוק  מעניקה 'כפי  שנפסק  .  בשיקולים  שונים  מאלו  שהוזכרו  בהליך  אזרחי

אין  הוא  מוגבל ,  ובשונה  מסדר  הדין  האזרחי...  דעת  רחב-המשפט  שיקול-לבית

 )2(מד  "פ  ,מדינת  ישראל'  מזרחי  נ  344/86ש  "ב  ('קיומם  של  טעמים  מיוחדים  דווקאב

643 .( 
 ? יע בתקנות בעתירה מינהליתהמופ" ההצדקה"מה משמעותו של מבחן 

מבחן  טעם  מיוחד  דורש .  נראה  לי  כי  השוואה  בין  התקופות  השונות  תהא  מועילה

מבחן  ההצדקה  שונה  גם  הוא .  הסבר  חזק  יותר  מהמאחר  מאשר  מבחן  ההצדקה

משפט  הוא -בית,  הדעת-במבחן  שיקול.  דעת  שיפוטי  להארכת  מועד-ממבחן  שיקול

שהרי  מלכתחילה  היה  רשאי ,  ול  אם  אין  לשנותואשר  קבע  את  המועד  ולכן  עליו  לשק

מבחן  ההצדקה  מצביע  על  בחינה ,  לעומת  זאת.  לנקוב  בתקופה  אחרת  מזו  שקבע

ידי -יען  כי  שם  נקבעה  התקופה  על,  אובייקטיבית  יותר  של  התנהגות  המאחר

 . ועל המאחר להצדיק את מחדלו, המחוקק
שינוי ,  דהיינו,  וש  בדברהיבט  נוסף  של  קביעת  מועד  בעתירה  מינהלית  הינו  החיד

בניגוד  למצב .  המשפט  לעניינים  מינהליים-עמדה  של  מתקין  התקנות  לחוק  בתי

אף  שמבחן  ההצדקה  הינו  קל -על.  העותר  המינהלי  מוגבל  בזמן,  טרם  חקיקת  החוק

ישנו  אספקט  אשר  מקשה  יותר  על  העותר  המינהלי  מאשר ,  יותר  ממבחן  טעם  מיוחד

 . על המתדיין בהליך אזרחי
יצא  ידי  חובתו  ואין  שוני ,  ידי  החיקוק-העומד  במועד  שנקבע  על,  בהליך  אזרחיצד  

המבחן  היחידי  הוא .    יום45אם  למשל  הגיש  ערעור  אזרחי  תוך  שבוע  ימים  או  תוך  

  שהובאה 4תקנה  ,  לעומת  זאת.  ידי  המחוקק-האם  הוא  פעל  תוך  המועד  שנקבע  על

ה  כי  בנסיבות  העניין  היה משפט  רשאי  לדחות  העתירה  אם  רא-בית'לעיל  קובעת  כי  

 . 'אף אם הוגשה בתוך המועד, שיהוי בהגשתה
אך  בניגוד  לו  די  בשיקול  זה ,  השיהוי  עלול  לפגום  בהליך  בדומה  לצו  מניעה

 . כשלעצמו להביא לתוצאה זו
עולה  מלשון  התקנה  כי ,  "אם  ראה  הצדקה  לכך"משפט  רשאי  ליתן  הארכה  -בית.  5

אין  זה  אומר  כי  אין  מקום  לשקול .  לאיחורעליו  לשקול  תחילה  אם  קיים  צידוק  

הוא  המצב  בבדיקת  טעם (במקרה  מתאים  את  נושא  העתירה  וכן  את  מידת  האיחור  
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 ). זוסמן ר" ד בספרו של897'  עמ– מיוחד בהליך אזרחי
אינו ,  הנימוק  הינו  כללי,  כאמור.  במקרה  דנן  המבקשת  לא  נתנה  הצדקה  לאיחור

אלא  אורכו ,    האיחור  אינו  עניין  של  מספר  ימים.משכנע  ולא  ברור  מתי  ולמה  כוחו  פג

 . כאורך תקופת ההגשה
באמצעות ,  הצהירה,  המגדירה  עצמה  כמתחרה  מסחרית  של  המבקשת,  2משיבה  

, המשפט-ואם  חלוף  המועד  להגשת  עתירה  לבית,  כי  לאחר  דחיית  הערר,  מנהלה

  רק טיעון  זה.  'עשרות  אלפי  דולרים  ציוד  בהתאם  לאישורים  שניתנו  לה'רכשה  

המועדים  אשר  נקבעו ,  מבחינה  ציבורית.  ממחיש  את  חשיבות  הגשת  העתירה  במועד

זאת  לאחר  שניתנה .  מטרתם  לאפשר  למנגנון  המינהלי  לפעול  ביעילות  וביציבות

ידי -  הזדמנות  אשר  לא  נוצלה  על–  ההזדמנות  למעוניין  להגיש  עתירה  מינהלית

 . המבקשת
נה  מצביעה  על  חשיבות  ארצית  או המבקשת  אי,  מעבר  לטענה  כללית,  אחרית  דבר

אך  בשל  כך  היה  עליה  לעמוד ,  עולה  כי  הנושא  חשוב  למבקשת.  עקרונית  בעניינה

אין  בבקשה  להצדיק  את  האיחור ,  עיקרו  של  דבר.  ידי  החוק-במועדים  שנקבעו  על

נדמה  כי  מתן  הארכת  מועד  בבקשה  זו  משמעותו  הצבת  רף  כניסה  נמוך .  במועד

 .למטרת מתקין התקנות בקביעת מועד להגשת העתירהתוצאה זו מנוגדת . למאחר
 " . החלטתי איפוא לדחות את הבקשה.6

  :אמיר זולטי הרשם 'כב נפסק מפי 922/002א "בש -ב

 . בפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור"
דינו -את  פסק)  מודריק'  השופט  ע'  כב(המשפט  המחוזי  -  נתן  בית19.12.99ביום  .  1

הדין  ניתן  בהיעדר  הצדדים  והתקבל -פסק.  20/98  -  ו13/98בעתירות  מינהליות  

זכות :  "הדין  נכתב-בסיפא  לפסק.  20.12.99  -כוחה  של  המבקשת  ב-במשרדי  באי

אולם ,  2.2.00המבקשת  ביקשה  להגיש  את  ערעורה  ביום  ".    יום45ערעור  תוך  

סדרי  הדין (לתקנות  התכנון  והבניה  )  ד(18פי  תקנה  -מן  הטעם  שעל,  בקשתה  סורבה

") התקנות:  "להלן  (1996-ו"התשנ,  )המשפט  לעניינים  מינהליים-ות  לביתבעתיר

 .  יום בלבד30דין בעתירה מינהלית תוך -ניתן להגיש ערעור על פסק
 : לתקנות) ב(19פי תקנה -כי הואיל ועל, בבקשה שבפני טוענת המבקשת. 2

להאריך  כל  מועד  הקבוע ,  המשפט  או  הרשם-רשאי  בית,  דין-לבקשת  בעל'
משפט -רשאי  בית.  אם  הראה  המבקש  סיבה  סבירה  לעשות  כן,    אלהבתקנות

  '.או רשם להאריך כל מועד הקבוע בתקנות
                                                           

 .503) 1(2000על -תק, יורם לוי' מ נ"אחים עופר הנדסה ופיתוח בע 922/00א "בש  2
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 . הדין כהארכת מועד-יש לראות את האמור בסיפא לפסק
לטענת .    מתנגדים  לה6  -  ו1-5המשיבים  .    מסכימים  לבקשה9  -  ו7-8המשיבים  .  3

ל  והמבקשת  לא  ביקשה  כלל חלות  כאן  הואי)  ב(19אין  הוראות  תקנה  ,  המתנגדים

כי  המבקשת  אינה  טוענת  כי  הסתמכה ,  עוד  טוענים  משיבים  אלה.  את  הארכת  המועד

וכי  ממילא  אין ,  המשפט  המחוזי  באשר  למניין  הימים  להגשת  ערעור-על  קביעת  בית

כי ,  עוד  נטען.  ערכאה  יכולה  להאריך  את  המועד  להגשת  ערעור  על  החלטתה  היא

וכי  גם  מטעם  זה  אין ,  הדין-כי  היא  משלימה  עם  פסק,  המבקשת  גילתה  בהתנהגותה

 . להאריך את המועד להגשת ערעורה
. לאחר  שעיינתי  בטיעוני  הצדדים  החלטתי  לקבל  את  הבקשה  להארכת  מועד.  4

המשפט  לעניינים  מינהליים  או  הרשם  להאריך  כל -רשאים  בית)  ב(19כאמור  בתקנה  

טעם "דרישה  זו  ל.  שות  כןאם  הוצג  בפיהם  טעם  סביר  לע,  מועד  הקבוע  בתקנות

  לתקנות  סדר 528בחומרתה  מן  הדרישה  הקבועה  בתקנה  ,  על  פניה,  נופלת"  סביר

-ניתן  למצוא  טעם  סביר  בעובדה  שבית,  לשיטתי.  1984-ד"התשמ,  הדין  האזרחי

דינו  מועד  להגשת  ערעור  ובכך  שהמבקשת  הגישה  את -המשפט  המחוזי  קבע  בפסק

כי  המועד  נקבע  שלא  בסמכות  ובניגוד ,  מראפילו  נא,  ערעורה  בגדרו  של  מועד  זה

ל  אני  מאריך  את "  הנ19ח  הסמכות  הנתונה  לי  בתקנה  וומכ,  ולפיכך.  לאמור  בתקנות

 " .המועד להגשת ערעורה של המבקשת

פי -על,  בקשות  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  אשר  הוגשה  נדונו  5417/013ם  "בש  -ב

קשה  למחיקת  ערעור  מן  הרישום  בשל  איחור במוגשת  כן  -כמו".  מטעמי  זהירות",  האמור  בה

 :  כי שחם' הרשם ע'כב נפסק מפי .בהגשתו

יפו -אביב-המשפט  המחוזי  בתל-דין  בית-עניינה  של  הבקשה  בערעור  על  פסק.  1"

מ "עת(שניתן  בשתי  עתירות  מינהליות  אשר  הדיון  בהן  אוחד  )  גורן'  הנשיא  א'  כב(

. בהעדר  הצדדים,  28.2.01ם  הדין  ניתן  ביו-פסק).  1059/00מ  "  ועת1040/00

ביום ).  2775/01מ  "עע  (5.4.01הדין  האמור  ביום  -המבקשים  הגישו  ערעור  על  פסק

בבקשה ,  היא  הוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה  שרונים,    פנתה  המשיבה2.7.01

הוגשה  ביום ,  על  רקע  זה.  בשל  איחור  בהגשתו,  הסף-למחיקת  הערעור  האמור  על

 . העומדת במרכז ההתדיינות, כה הבקשה שבפני למתן אר8.7.01
האם  הוגשה  הודעת  הערעור ,  האחת.  הצדדים  להתדיינות  חלוקים  בשתי  שאלות.  2

, אם  התשובה  לשאלה  זו  היא  בשלילה.  משפט  קמא  באיחור-דינו  של  בית-על  פסק

ואף  אין  צורך  בהארכת  מועד  לצורך ,  כי  אז  אין  מקום  למחיקת  הערעור  מן  הרישום

                                                           
 .881) 1(2002על -תק, הוועדה המקומית לתכנון ובניה' שרגא ויטנר נ 5417/01ם "בש  3
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השאלה  השניה ,    התשובה  לשאלה  הראשונה  היא  בחיובבהנחה  כי.  הגשת  הערעור

אדון  תחילה  בשאלה .  היא  האם  יש  מקום  להאריך  את  המועד  להגשת  הערעור

 . הראשונה
 המצאה כדין לידי המבקשים : האם הוגש הערעור במועד

משפט -משפט  מחוזי  בשבתו  כבית-דין  של  בית-המועד  להגשת  ערעור  על  פסק.  3

משפט  לעניינים -לתקנות  בתי)  א(33תקנה  (  ימים  30ך  לעניינים  מינהליים  הוא  תו

משפט -תקנות  סדרי  הדין  בבתי:  להלן,  2000-א"התשס,  )סדרי  דין(מינהליים  

במרכז  המחלוקת  בין  הצדדים  לעניין  מועד  הגשת  הערעור  שבכותרת ).  מינהליים

-דינו  של  בית-עומדת  השאלה  מתי  החל  מירוץ  המועדים  להגשת  ערעור  על  פסק

  ...משפט קמא
 . לא קויימו במלואן הדרישות האמורות, במקרה שבפני. 10

הוא  לא  נמסר .  דינם  של  המערערים-הדין  נמסר  למכר  של  עורכת-פסק,  ראשית

 . הדין-ואף לא הונח במשרדה של עורכת, הדין או למתמחה-לעורכת
בבחינת ,  הדין-כי  יש  לראות  את  המכר  האמור  כידה  הארוכה  של  עורכת,  ייתכן  לגרוס

יש  לומר  כי  נעשתה  מסירה ,  פי  סברה  אפשרית  זו-על".  ו  של  אדם  כמותושלוח"

, איני  משוכנע  כי  אפשרות  זו  מתיישבת  עם  נוסח  התקנה,  ברם.  הדין-לעורכת

. הדין  או  למתמחה  שלו-כי  על  המסירה  להעשות  לעורך,  המפרטת  ברחל  בתך  הקטנה

. ניין  זההדין  לע-אין  חולק  כי  אף  המתמחה  הוא  בבחינת  ידו  הארוכה  של  עורך

הדין -כי  לכאורה  מסירה  למי  שאינו  עורך,  מאיזכורו  המפורש  של  המתמחה  משתמע

 . או המתמחה אינה מסירה לעניין זה
 . הדין לידי המכר האמור-אין כל מידע על מסירת עותק חתום כדין של פסק, שנית

דין  יידרש  לאשר  את -כי  מי  שהומצא  לו  כתב  בי,  לא  קויימה  הדרישה,  שלישית

בין ,  הדין-  על  קבלת  פסק1.3.01לא  הומצא  כל  אישור  חתום  מיום  .  בכתבהקבלה  

 . ובין בידי מאן דהוא אחר מטעמה, כוחם של המבקשים-בידי באת
,   בוצעה  המצאה  כדין1.3.00איני  סבור  כי  ניתן  לקבוע  שביום  ,  במצב  דברים  זה.  11

ישור  כתוב במיוחד  רלוונטי  לעניין  זה  בעיני  העדרו  של  א.  ל"  הנ39כדרישת  תקנה  

תכליתה  של  הדרישה  לאישור  כתוב  היא  בקביעת  נקודת .  הדין-בדבר  קבלת  כתב  בי

 . בדבר מועד ההמצאה, שנויה במחלוקת-ובלתי, ייחוס ברורה
ודאות  בשאלה  מתי  בדיוק  בוצעה -העדרו  של  אישור  כאמור  פותח  פתח  רחב  לאי

. רי  הדין  השוניםנוכח  חשיבותם  של  מועדים  בסד,  ודאות  כזו  אינה  רצויה-אי.  המצאה

הדברים  אמורים  במיוחד  כאשר  יש  לקבוע  את  מועד  תחילתה  של  התקופה  לצורך 

ודאות  כזו  אף  כרוכה  לרוב  בהתדיינות -התרתה  של  אי,  מטבע  ברייתה.  הגשת  ערעור
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על ,  לוין'    השופט  ש,המשנה  לנשיא'  כבדי  להפנות  לדברי  ,  לעניין  זה.  נחוצה-בלתי

כפי ...  'עלולה  ,  לת  מירוץ  המועדים  עם  ההמצאהכך  שסטיה  מן  הכלל  הקובע  את  תחי

לשבש  את  ההליכים  ולהרבות  התדיינות  מיותרת  לגבי  תאריך ,  שהניסיון  מורה

, מ"בע)  1990(אוליצקי  כריה  '  מ  נ"מנורה  איזו  אהרון  בע  1890/00א  "בש  ('הידיעה

 ). 840) 2(ד נד"פ
 המבקשים ' השתק נ: האם הוגש הערעור במועד

הדין  למבקשים -מצה  במסקנתי  כי  לא  היתה  המצאה  כדין  של  פסקהדיון  אינו  מת.  12

הקובעת  את ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי402בכל  הנוגע  לתקנה  .  8.3.01טרם  יום  

נקבע  בפסיקה  כי  עשויים  להיות ,  תחילת  מירוץ  המועדים  להגשת  ערעור  אזרחי

ין אף  אם  זו  לא  היתה  כד,  מקרים  בהם  בעל  דין  יהא  מושתק  לטעון  כנגד  המצאה

 ,653)  1(ד  מח"  פ,ארנס'  לוין  נ  5007/92א  "ראו  גם  רע;  ל"  הנעניין  מנורה  איזו  אהרון(

אין  די  בעצם ,  פי  הלכה  זו-על).  לוין'  השופט  ש'  כבדינו  של  -  לפסק7בפסקה  

עם .  דין  שלא  בדרך  הקבועה  בדין  כדי  ליצור  השתק-הידיעה  או  הקבלה  של  כתב  בי

עשויה  לקום  טענת  השתק  לטובת ,  משךאשר  יידונו  בה,  בנסיבות  מסויימות,  זאת

להתייחס  אל  מועד  הידיעה  או  קבלת ,  בפועל,  טענה  זו  מאפשרת.  בעל  הדין  שכנגד

וטוענת  כי ,  המשיבה  נאחזת  בהלכה  זו.  הדין-הדין  כאל  מועד  בו  הומצא  פסק-כתב  בי

הדין  לא -המונע  מהם  לטעון  כי  פסק,  אמנם  קם  לה  השתק  כאמור  כלפי  המבקשים

 . 1.3.01וד ביום הומצא לידיהם ע
, תחילה.  הדיון  בטענת  ההשתק  מעלה  כמה  שאלות  משנה  בהן  אדון  בסדר  הבא.  13

הנדון  לפי  תקנות  סדרי  הדין ,  אדון  בעצם  תחולתה  של  טענה  זו  במקרה  שבפני

כי  טענה  זו  עשויה  לחול  במקרה  הנדון ,  על  רקע  מסקנתי.  המשפט  המינהליים-בבתי

) א:  (  אפשריים  לטענה  זו  בנסיבות  הענייןאדון  בשלושה  בסיסים,  לפי  תקנות  אלה

המעוגן  בציפיה  שנוצרה  לה  כי  ערעורם  של ,  שינוי  מצב  לרעה  של  המשיבה

, שינוי  מצב  לרעה  של  המשיבה)  ב.  (1.3.01  ימים  מיום  30המבקשים  יוגש  בחלוף  

הגשת  ערעור -נקיטת  הליכים  שונים  על  ידה  מתוך  הסתמכות  על  אי-המעוגן  באי

הדין -המעוגן  בשימוש  שעשו  בפסק,  השתק  כנגד  המבקשים)  ג(  .תוך  המועד  האמור

 . בטרם הומצא להם כדין
חריג  ההשתק .  המשפט  המינהליים-טענת  ההשתק  ותקנות  סדרי  הדין  בבתי.  14

. 1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי402אומץ  בפסיקה  אשר  דנה  בתקנה  

. ת  ערעור  אזרחיתקנה  זו  קובעת  את  נקודת  ההתחלה  של  מירוץ  המועדים  להגש

הוחלו ,  402בו  נמצאת  גם  תקנה  ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי'  הוראות  פרק  ל

  חולשת 402אין  תקנה  ,  חרף  זאת.  המשפט  לעניינים  מינהליים-במסגרת  תקנות  בתי
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המשפט  המינהליים  אינה  פועלת -שהחלתה  בבתי,  זאת  מהטעם.  על  המקרה  שבפני

המשפט -בתקנות  סדרי  הדין  בבתימקום  בו  נקבע  הסדר  ספציפי  לעניין  שבדיון  

ל "  הנ39הסדר  ספציפי  כזה  נקבע  בתקנה  ).    לתקנות  אלה34ראו  תקנה  (המינהליים  

 . משפט מינהליים-לתקנות סדרי הדין בבתי
משפט  מינהליים -  לתקנות  סדרי  הדין  בבתי39קיים  הבדל  נוסח  מסויים  בין  תקנה  

עת  מפורשות  כי  נקודת   קוב39תקנה  .    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי402לבין  תקנה  

  אין  קביעה  מפורשת 402בתקנה  ".  כדין"המוצא  למניין  המועדים  הוא  עם  המצאה  

לבעל "  הומצא"  קובעת  כי  מירוץ  המועדים  להגשת  ערעור  יחל  כאשר  402תקנה  .  כזו

  אינה  מכירה 39טוענים  המבקשים  כי  תקנה  ,  על  יסוד  הבדל  זה.  הדין  העתק  ממנה

כי  מירוץ  המועדים  לנקיטת  הליך  יהא  מוקדם ,  קהמעוגנת  בטענת  השת,  באפשרות

 ". כדין"הדין הרלוונטי -לזה בו הומצא כתב בי
איני  סבור  כי  הבדל  זה  בניסוחן  של  שתי  התקנות  משקף .  דין  טענה  זו  להידחות.  15

כי  כאשר ,  הנחת  העבודה  של  תקנות  סדר  הדין  האזרחי  היא.  הבדל  מהותי  ביניהן

ספקיוריטי '  ה  1861/99א  "ראו  ע(  נעשה  כדין  הוא,  נעשה  דבר  מה  הנזכר  בתקנות

, לכן)).  לא  פורסם  (מ"חברת  הכשרת  היישוב  לישראל  בע'  מ  נ"המוקד  המרכזי  בע

כי  מתקין ,    לא  עולה  המסקנה402לא  נרשמה  מפורשות  בתקנה  "  כדין"מכך  שהמילה  

תקנות  סדר ,  אכן.  אשר  לא  נעשתה  כדין,  התקנות  התכוון  ליתן  תוקף  לפעולה  דיונית

בו  קבוע  מנגנון ,  דין-ן  האזרחי  מקדישות  פרק  שלם  לנושא  המצאת  כתבי  ביהדי

 . מהותה ודרכיה של המצאה, מפורט וברור לעניין טיבה
  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  היא 402כי  כוונת  תקנה  ,  יש  להניח  ככלל,  על  רקע  זה

 . וזאת אף שהדבר לא נאמר בה מפורשות, הדין-להמצאה כדין של כתב בי
-ת  תכליתן  של  שתי  ההוראות  לא  מצאתי  בתקנות  סדרי  הדין  בבתיגם  מבחינ

 2000-ס"התש,  משפט  לעניינים  מינהליים-המשפט  המינהליים  או  בחוק  בתי

שיקולים  אשר  יצדיקו  הבחנה  בין  תחילתו  של  מירוץ  המועדים  לפי  סדר  הדין 

לגבי  סדרי  הדין ,  אמנם.  המשפט  המינהליים-לעומת  סדר  הדין  בבתי,  האזרחי

-יהיו  במתכונת  דומה  לסדרי  הדין  הנהוגים  בבית'  מינהלית  נקבע  כי  אלה  בעתירה

, בשינויים  שיקבע  שר  המשפטים,  משפט  גבוה  לצדק-המשפט  העליון  בשבתו  כבית

באופן  שיבטיחו  סעד  מהיר  ויעיל  תוך  אפשרות  לקיום  בירור  עובדתי  ככל  שהדבר 

,   נמתחה  הבחנהבכך).  המשפט  לעניינים  מינהליים-לחוק  בתי)  2(13סעיף    ('דרוש

 . בין הליכים אזרחיים לבין הליכים מינהליים, בערכאה הדיונית
, עניינה  הוא,  ראשית.  נראה  לי  כי  הבחנה  זו  אינה  רלוונטית  לעניין  שבפני,  ברם

. ולא  בערכאת  הערעור,  בערכאה  הדיונית  הדנה  בעניינים  מינהליים,  בעיקרו  של  דבר
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העולה ,  הרי  שהתכלית  של  החשת  הדיון,  אף  לו  חלה  הבחנה  זו  בעניין  שבפני,  שנית

מתיישבת  עם  החלת  הלכת  ההשתק ,  המשפט  המינהליים-לחוק  בתי)  2(13מסעיף  

של "  שאיבתם",  שלישית.  המשפט  לעניינים  מינהליים-בהליכים  לפי  חוק  בית

פרקים  שלמים  מתוך  תקנות  סדר  הדין  האזרחי  העוסקות  בערעור  ובהמצאת  כתבי 

, ולו  בסייגים  הנזכרים  לעיל,  המשפט  המינהליים-תידין  אל  תוך  סדרי  הדין  בב-בי

מעלה  כי  לפחות  בעניינים  אלה  לא  מצא  מחוקק  המשנה  טעם  טוב  ליצור  הבחנות 

 . מהותיות בין סדרי הדין בכל אחד מסוגי הליכים אלה
לב  והגנה  על -מבחינה  מהותית  מוסד  ההשתק  מעוגן  בשיקולים  של  תום,  רביעית

כי  שיקולים  אלה ,  למיצער  ניתן  לומר.    שכנגדאינטרס  ההסתמכות  של  בעל  הדין

לא  פחות  משהם  יפים ,  המשפט  לעניינים  מינהליים-יפים  לסדרי  הדין  בבתי

אין  מקום  לומר  כי  הלכת ,  פי  שיקול  זה-גם  על.  פי  סדר  הדין  האזרחי-להתדיינות  על

 .  האמורה39ההשתק אינה חלה במסגרת תקנה 
האם  אמנם ,  ך  עולה  הצורך  לבחוןמכ.  יוצא  כי  טענת  ההשתק  חלה  במקרה  שבפני

 . לכך אפנה עתה. עומדת למשיבה טענת השתק נגד המבקשים בנסיבות העניין
על  יסוד ,  שינוי  מצב  לרעה  של  הטוען  להשתק.    כללי–השתק  ושינוי  מצב  לרעה  .  16

' כבראו  דברי  (הוא  יסוד  מרכזי  במוסד  ההשתק  ,  מצגיו  או  פעולותיו  של  הצד  שכנגד

ראו ;  94)  5(ד  מז"פ,  המועצה  המקומית'  עזרא  נ  4928/92א  "רע  -  בהשופטת  דורנר

א "ע;  290דינים  עליון  נח  ,  מדינת  ישראל'  עמותת  נווה  שושנים  נ  6117/97א  "גם  ע

בסיס  אפשרי ).  231  דינים  עליון  נז  ,חמאדה'  מ  נ"  חברה  לביטוח  בע,אליהו  5757/97

  המשיבה  על  יסוד שינוי  מצב  לרעה  של,  כן-על,  להשתיק  את  המבקשים  עשוי  להיות

משפט  קמא  הומצא  לידי  המבקשים  עוד  ביום -דינו  של  בית-קיומו  של  מצג  כי  פסק

במקרה  שבפני  הועלו  שתי  טענות  עיקריות  של  המשיבה  בדבר  שינוי  מצב .  1.3.01

-על  יסוד  מכתביה  של  באת,  כי  המשיבה  פיתחה  בפועל  ציפיה,  האחת.  לרעה  שלה

כי  המשיבה ,  השניה.  31.3.01  לאחר  יום  כי  ערעור  מטעמם  לא  יוגש,  כוח  המבקשים

אתייחס  עתה  לטענות .  מנקיטת  מהלכים  דיוניים  שונים,  על  יסוד  הבנתה  זו,  נמנעה

 . אלה
עצם  גיבושה  של  ציפיה  אינו  מהווה ,  לכאורה.  שינוי  מצב  לרעה  וציפית  המשיבה.  17

-הנזק  הרעיוני  הנובע  מאי.  כשלעצמו  שינוי  מצב  לרעה  במסגרת  דיני  ההשתק

כמספיק  לצורך  גיבושו  של ,  במסגרת  דינים  אלה,  שה  של  ציפיה  אינו  מוכרמימו

אין  די  בציפיה  שיוצרת  הבטחה ,  במסגרת  השתק  מכוח  הבטחה,  בהתאם  לכך.  השתק

א "ראו  למשל  ע(כי  הנבטח  ישנה  מצבו  לרעה  ,  ונדרש  בנוסף  לכך,  אצל  הנבטח

גם  אם  אניח ,    ברם).412דינים  עליון  מ  ,  הספל'  מ  נ"המגן  חברה  לביטוח  בע  1873/92



     528הארכת מועדים מכוח דינים שונים ויחסי הגומלין ביניהם לבין תקנה : 'שער ו

 
הארכת מועדים 568 

 

איני  סבור  כי  ציפיה ,  כי  יש  בציפיה  כאמור  כדי  ליצור  בסיס  מספיק  לטענת  השתק

 . ממשית כזו הוכחה במקרה שבפני
-דינו  של  בית-  המשיבה  ידעה  כי  פסק2001כי  בתחילת  חודש  מרץ  ,  אין  חולק.  18

כוח  המבקשים -ממכתבה  של  באת.  כוח  המבקשים-משפט  קמא  נמצא  בידי  באת

הדין  היה  בידה  עוד  ביום -כי  פסק,  כוח  המשיבה  אף  עולה-קופה  לבאבאותה  ת

1.3.01 . 
פעולותיה  ומחדליה  של  המשיבה  עד  להגשת  בקשתה  למחיקת  הערעור ,  עם  זאת

אינן  מתיישבות  עם  טענתה  כי  גיבשה  ציפיה  בפועל  לכך  שערעור  מטעם  המבקשים 

  .31.3.01 יוגש לכל המאוחר עד ליום
מ "עע  -ה  על  מועד  הגשתו  של  ערעור  המבקשים  בנודע  למשיב,  לכל  המאוחר

העתק  מן .  באותו  יום  הומצא  לידי  המשיבה  כתב  הערעור.  1.5.01  ביום  2775/01

הוא  נושא .  העמוד  הראשון  של  כתב  הערעור  שהומצא  למשיבה  צורף  לחומר  שבפני

בכך  הוברר  למשיבה  כי  כתב  הערעור .  5.4.01המשפט  העליון  מיום  -חותמת  של  בית

חלפו  לא  פחות  מחודשיים  בין  קבלת  העתק ,  חרף  זאת.  31.3.01י  יום  הוגש  אחר

ועד  שזו  פנתה  בבקשה  למחיקת  הערעור  בשל ,  ידי  המשיבה-מכתב  הערעור  על

 . איחור בהגשתו
ניהלה  המשיבה  התדיינות  פעילה  בנושא ,  בתקופה  האמורה  של  חודשיים.  זאת  ועוד

טענה  בדבר  איחור ,    ולו  ברמז,אף  במסגרת  התדיינות  זו  לא  הועלתה.  הערבון  בערעור

ידי  המשיבה  ביום -בתגובה  שהוגשה  על,  זו  אף  זו.  בהגשת  הערעור  של  המבקשים

לא  ייקבע ,  אף  דרשה  המשיבה  כי  אם  יוחלט  על  הפקדת  ערבון  בתשלומים,  7.6.01

דרישה  זו  מצביעה  על  ציפיה .  עד  להשלמת  הפקדתו  של  הערבון,  מועד  לדיון  בערעור

היא  אינה  עולה  בקנה  אחד .    הערעור  ולקיום  דיון  ענייני  בובפועל  להתמשכות  הליכי

ועם  כוונה  להביא  למחיקתו  מן  הרישום  בשל ,  כי  הערעור  הוגש  באיחור,  עם  סברה

 . כך
השתהות  זו  של  המשיבה  בהעלאת  הטענה  בדבר  איחור  בהגשת  הערעור  אינה .  19

נה  כי ציפיה  ראויה  להג,  בפועל,  מחייבת  בהכרח  קביעה  כי  לא  נוצרה  למשיבה

הסף  קיומו  של  הסבר  מניח  את -אין  לשלול  על.  31.3.01הערעור  יוגש  עד  ליום  

, ברם.  המתיישב  עם  גיבוש  ציפיה  ראויה  להגנה  כאמור,  הדעת  להשתהות  האמורה

לא  נעשה .  לא  ניתן  כל  הסבר  להשתהות  זו,  בכתבי  בי  הדי  הרבים  שהוגשו  בתיק  זה

  יוגש 31.3.01יפיה  כי  עד  ליום  כל  ניסיון  ליישב  השתהות  זו  עם  הטענה  לגיבוש  צ

עולה  מסקנה  מסתברת  כי  רק ,  במצב  זה.  משפט  קמא-דינו  של  בית-ערעור  על  פסק

וכי ,  בדיעבד  סברה  המשיבה  כי  עומדת  לה  טענה  בעניין  מועד  הגשתו  של  הערעור
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, כן-על.  31.3.01ציפיה  כי  הערעור  אמנם  יוגש  עד  ליום  ,  בזמן  אמת,  היא  לא  גיבשה

 . פיה כזו טענת השתק מצד המשיבה כלפי המבקשיםלא ניתן לעגן בצי
המשיבה  מנסה .  ידי  המשיבה-שינוי  מצב  לרעה  והימנעות  מנקיטת  הליכים  על.  20

, פי  הטענה-על.  לעגן  טענה  של  השתק  בשינוי  מצב  לרעה  שלה  בעניין  אחר

הסתמכה  המשיבה  על  כך ,  29.11.01המשפט  ביום  -המופיעה  בתצהיר  שהוגש  לבית

ולא  הגישה  בקשה  לדיון ,  המשפט  המחוזי-ר  במועד  על  החלטת  ביתשלא  הוגש  ערעו

  אשר  עניינו  בפטור  מתשלום 1965-ה"התשכ,    לחוק  התכנון  והבניה200לפי  סעיף  

כי  על  יסוד ,  כן  נטען.  מחמת  שיקולים  של  צדק,  פיצויים  בשל  תוכנית  פוגעת

, עהידי  המשיבה  על  הכרעה  של  השמאית  המכרי-לא  הוגש  ערר  על,  הסתמכות  דומה

 . במסגרת ההליך נשוא הבקשה לארכה שבפני
טענת  זו  של  המשיבה  בדבר  הסתמכות  נעדרת ,  ראשית.  דין  טענה  זו  להידחות.  21

או  שמא  של ,  זה  של  המבקשים(היא  אינה  מפרטת  באיזה  עניין  .  פירוט  מינימלי

היתה  אמורה  המשיבה  לנקוט  את  ההליכים )  משפט  קמא-צדדים  אחרים  בבית

כוח -אף  אינה  מבהירה  מה  הקשר  בין  סברתה  של  המשיבה  כי  באתהטענה  .  האמורים

נקיטת -לבין  אי,  1.3.01משפט  קמא  ביום  -דין  בית-המבקשים  קיבלה  את  פסק

אשר  היה  אמור  להיות  מוגש ,  אף  לא  נאמר  בה  מהו  אותו  מועד.  ההליכים  האמורים

 . פי סברת המשיבה-בו הערעור על
הרי  שאף  לגופה  אין  בה ,  הסתמכותככל  שהצלחתי  להבין  את  טענת  ה,  שנית.  22

בקבעו  כי  לא  קמה  להם  עילה ,  משפט  קמא  דחה  את  תביעת  המבקשים-בית.  ממש

, קביעה  זו  נומקה  בטעם  עקרוני.    לחוק  התכנון  והבניה197לתביעת  פיצוי  לפי  סעיף  

  כי  מקרקעי  המבקשים  יהיו  בתחום 197התקיימות  הדרישה  שבסעיף  -שעניינו  אי

 200כלל  אין  מגיעים  לדיון  לפי  סעיף  ,  במצב  זה.  בלים  עימההתוכנית  הפוגעת  או  גו

 197  האמור  קובע  חריג  לזכות  לפיצוי  לפי  סעיף  200סעיף  .  לחוק  התכנון  והבניה

הוועדה  המקומית  לתכנון  ולבניה '  מ  נ"החברה  להפצת  פרי  הארץ  בע  210/88א  "ע(

מקום  בו  אין ).  השופט  מלץ'  כבדינו  של  -  לפסק6בפסקה  ,  627)  4(ד  מו"פ,  כפר  סבא

-אי,  ממילא.  לא  קם  כל  צורך  ליזום  הליך  בקיומו  של  חריג  או  פטור,  זכות  לפיצוי

כשינוי  מצב  לרעה  מצד ,  בנסיבות  העניין,  נקיטתו  של  הליך  כזה  אינה  יכולה  להחשב

 . המשיבה
לא  הוברר  איזה  צורך  קם  בנסיבות  העניין  בהגשת  ערר  על  הכרעה  של ,  באותה  מידה

יכים  כאלה  היה  יכול  להיות  מקום  אילו  הוכרה  זכותם להל.  השמאית  המכריעה

והמחלוקת  היתה  בדבר  סוגיה  שמאית  כזו  או ,  העקרונית  של  המבקשים  לפיצוי

כל  עוד  לא  שונתה .  עצם  זכותם  של  המבקשים  לפיצוי  כלשהו  לא  הוכרה,  ברם.  אחרת
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, במצב  זה.  אין  ממילא  מקום  להליכים  המתוארים,  משפט  קמא-קביעה  זו  של  בית

 31.3.01ידי  המבקשים  עד  ליום  -הגשת  ערעור  על-כי  אי,  רור  מה  היסוד  לטענהלא  ב

 . יצרה שינוי מצב לרעה כלשהו לעניין זה
כי  טענות  המשיבה  לשינוי  מצב  לרעה  מצידה  על  יסוד  מצג  מטעם ,  יוצא.  23

אדון  עתה .  אינן  יכולות  להתקבל,  הדין  בידם-המבקשים  בדבר  מועד  קבלת  פסק

ידי -הדין  על-הוא  שימוש  בפסק,  שתק  שבפני  המשיבהבבסיס  אחר  לטענת  הה

 . המבקשים טרם מועד המצאתו כדין לידיהם
עניינה  של  טענה  זו  של .הדין  טרם  המצאתו  כדין-השתק  ועשיית  שימוש  בפסק.  24

טענה  זו  מבוססת  על  מניעות .  המבקשים  אינו  בשינוי  מצב  לרעה  של  המשיבה

כאשר  בעל  הדין  עשה  בפועל ,  הדין  במועד  פלוני-המצאה  של  פסק-מטעון  לאי

ראו ,  לדוגמה  לכך(עוד  בטרם  הומצא  לידיו  כדין  ,  הדין  שקיבל  לידיו-שימוש  בפסק

המדובר  בהשתק ,  מבחינה  זו).  ל"הנבעניין  מנורה  איזו  אהרון  ל  "הדין  הנ-פסק

' השופטת  ד'  כבדינה  של  -ראו  פסק(הדומה  להשתק  השיפוטי  אשר  הוכר  בפסיקה  

, )133)  4(ד  מח"  פ,SA Exin Iines Bros'    נInterIego A/S  513/89  א"  ע-  בדורנר

-בחובה  לנהוג  בדרך  מקובלת  ובתום,  מחד,  שעניינו,  על  בסיס  כפול'ואשר  הועמד  

מגדל   3948/97א  "רע  ('.ברצון  למנוע  שימוש  לרעה  בהליכי  משפט,  ומאידך,  לב

 42בפסקה  ,  769)  3(ד  נה"פ,  מ"מנורה  חברה  לביטוח  בע'  מ  נ"חברה  לביטוח  בע

 ). השופט אור' כבדינו של -לפסק
כוחם  של -התשתית  העובדתית  לטענה  זו  מצויה  בשני  מכתבים  ששיגרה  באת.  25

יועד ,  4.3.01ביום  ,  השני.  כוח  המשיבה-יועד  לבא,  5.3.01ביום  ,  האחד.  המבקשים

כוחם -ידי  באת-הדין  על-פניות  אלה  נסמכו  על  קבלת  פסק.  לשמאית  נחמה  בוגין

דינו -כי  עניינן  של  שתי  פניות  אלה  בפסק,  אין  חולק.  1.3.01ם  של  המבקשים  עוד  ביו

 . משפט קמא-של בית
כמתואר .  ואף  לא  נועדו  לקידום  עניינם,  פניות  אלה  לא  נעשו  בשם  המבקשים,  ברם

אשר  הדיון ,  משפט  קמא  הכריע  בשתי  עתירות  מינהליות-דינו  של  בית-פסק,  לעיל

השניה  היא .  הזוג  דשבסקי-ל  בניעתירתם  ש,  1040/01מ  "האחת  היא  עת.  בהן  אוחד

כוחם  של -באת,  דין  הר  ניב-עורך.  היא  עתירתם  של  המבקשים,  1059/01מ  "עת

עיון  בפניות  האמורות  מן .  ייצגה  את  העותרים  בשתי  העתירות  האמורות,  המבקשים

, 1040/00מ  "  עע-  מעלה  כי  הן  נעשו  בשמם  של  העותרים  ב4.3.01-  ו5.3.01הימים  

הן  לא  נועדו  לקידום .    הפניות  לא  היו  בשמם  של  המבקשים.הזוג  דשבסקי-הם  בני

 . האינטרס של המבקשים
פי  דיני -על.  לא  יוצרים  המכתבים  האמורים  השתק  נגד  המבקשים,  במצב  זה.  26
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ואין  שולח  זכאי  בגין ,  אין  שולח  אחד  חב  בגין  חובותיו  של  שולח  אחר',  השליחות

ויחסי  שליחות  חלים ,  שולח  נפרדכל  אחד  מהשולחים  הוא  ...  זכויותיו  של  שולח  אחר

, ברק  ('השלוח  חב  כלפי  כל  שולח  חובת  נאמנות  נפרדת  ועצמאית.  בינו  לבין  השלוח

, לחוק  השליחות)  א(5סעיף  ,  זאת  ועוד).  1413בעמוד  )  'חלק  ב(חוק  השליחות  

  על  כל  פעולה –  באין  הגבלה  בהרשאה  –השליחות  חלה  'כי  ,    קובע1965-ה"התשכ

כוח -פעולתה  של  באת.  'ביצועו  התקין  של  נושא  השליחותהדרושה  באופן  סביר  ל

לא ,  הזוג  דשבסקי-הם  בני,  בעת  שפעלה  בשם  שולחים  אחרים  שלה,  המבקשים

היא  אף  לא  היתה  דרושה  באופן  סביר  לשם  ביצוע  נושא .  היתה  בשם  המבקשים

-היא  נועדה  כל  כולה  לטובת  שולחים  אחרים  של  באת.  השליחות  מטעם  המבקשים

ומקבליהם  לא ,  כך  עולה  מן  המכתבים  בבירור.  הזוג  דשבסקי-  הם  בני,כוח  המבקשים

 . יכלו לסבור אחרת
כוחם  של  המבקשים  אינה -עצם  העובדה  כי  פניות  אלה  נעשו  בידי  באת,  במצב  זה

  לא  עשו  כל –כוחם  -  להבדיל  מבאת–המבקשים  .  מעמידה  טענת  השתק  נגדם

אף  אין ,  במצב  זה.  8.3.01כוחם  ביום  -הדין  בטרם  הומצא  לבאת-שימוש  בפסק

בכך ,  לב  או  שימוש  לרעה  בהליכי  משפט  מצד  המבקשים-למצוא  כל  חוסר  תום

גם .  8.3.01שערעורם  הוגש  מתוך  הנחה  כי  מירוץ  המועדים  להגשתו  החל  ביום  

 . מבחינה זו אין יסוד לטענת השתק
משפט  קמא  לא -הדין  של  בית-היא  כי  פסק,  פי  הניתוח  עד  עתה-על,  התוצאה.  27

ואף  לא  עומדת  טענת ,  8.3.01כוחם  של  המבקשים  קודם  ליום  -דין  לבאתהומצא  כ

הדין  לא  הומצא  טרם  המועד -השתק  נגד  המבקשים  המשתיקה  אותם  מטעון  כי  פסק

, 8.3.01החל  מירוץ  המועדים  להגשת  הערעור  ביום  ,  פי  ניתוח  זה-על.  האמור

 .  לא היתה נגועה באיחור כלשהו2775/01מ "והגשתו של עע
 הדין כשקולה להמצאה - קבלת פסק–הערעור במועד האם הוגש 

ובה  החלטתו  של ,  הניתוח  עד  עתה  היה  מבוסס  על  פסיקה.  גם  בכך  לא  תם  הדיון.  28

לפיה  תחילתו  של  מירוץ  המועדים ,  בעניין  מנורה  איזו  אהרוןהמשנה  לנשיא  '  כב

ואין  די  בידיעה  על ,  להגשת  ערעור  מותנית  בהמצאה  כדין  או  בקיומו  של  השתק

-על.  אשר  יש  להתייחס  אף  אליה,  קיימת  גישה  נוספת.  הדין  או  תוכנו  לשם  כך-קפס

, דין  אזרחי  כשקולה  להמצאה-ניתן  להכיר  בידיעה  על  תוכנו  של  פסק,  פי  גישה  זו

פי  אחת  הדרכים  המנויות  בתקנות -על,  אף  כאשר  הידיעה  אינה  פרי  המצאה  כדין

) 1(ד  מ"פ,  אהרון'  יעיש  נ  203/84א  "  ע-ב,  אגב  אורחא,  כך  נפסק.  סדר  הדין  האזרחי

 . השופט בך' כבידי -על, 328
גישה  זו  הוחלה  במספר  החלטות  של ,  ל"  הנבעניין  מנורה  איזו  אהרוןכפי  שצויין  
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היא  מקבילתה  של  תקנה (  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  402רשמים  גם  לעניין  תקנה  

 ). החלה על העניין שבפני, המשפט המינהליים- לתקנות סדרי הדין בבתי39
  בנסיבות  אלה  נסמכה  על  השיקול  לפיו 402יישומה  של  תקנה  ,  בעיקרו  של  דבר

, פי  גישה  זו-על.  הדין  לידיעתו  של  בעל  הדין-תכלית  ההמצאה  היא  הבאת  כתב  בי

יש  לומר  כי  התקיימה ,  והמועד  בו  התגבשה,  מקום  בו  הוכחו  במידה  מספקת  ידיעה  זו

ליתן  למצב  דברים  זה  את  מלוא ואין  סיבה  שלא  ,  תכלית  ההמצאה  במובנה  המהותי

 . התוקף המשפטי של המצאה
, הדין-לעניין  נפקותה  של  ידיעה  על  פסק,  ל"  הנבעניין  יעישקו  המחשבה  שהובע  

  דינים  עליון  נא ,סלימאן'  אסמאעיל  נ  1113/97א  "  רע-הנשיא  ב'  ידי  כב-אומץ  על

שת לפיה  יש  למנות  את  המועדים  להג,  קו  זה  תומך  בעמדתה  של  המשיבה).  534

 –היינו  ,  כוח  המבקשים-הדין  בפועל  אצל  באת-הערעור  שבכותרת  מיום  קבלת  פסק

 . הוגש הערעור שבכותרת באיחור, פי עמדה זו-על. 1.3.01יום 
  לבין בעניין  מנורה  איזו  אהרוןל  "התאמה  בין  ההחלטה  הנ-אין  בהכרח  אי.  29

  המשנה '  הסביר  כבבפרשת  מנורה  איזו  אהרון.  בעניין  אסמאעילל  "ההחלטה  הנ

פי -הדין  טרם  מועד  המצאתו  על-  נעשה  שימוש  בפסקבפרשת  אסמאעיללנשיא  כי  

ניתן ,  בדרך  זו.  עמדה  טענת  השתק  נגד  המבקש  באותה  פרשה,  ומכיוון  שכך,  התקנות

לצורך  העניין .  ליישב  בין  הגישות  השונות  העולות  לכאורה  משתי  החלטות  אלה

פי -כי  גם  על,    שבפני  הואפירושו  המעשי  של  הסבר  זה  לצורך  העניין,  שבפני

כוחם  של -ידי  באת-הדין  על-  אין  לראות  בקבלת  פסקבעניין  אסמאעילההחלטה  

ומירוץ  המועדים  להגשת  ערעור  בעניין ,    משום  המצאה1.3.01המבקשים  ביום  

מ "  עע-הוגש  הערעור  ב,  כן-על,  פי  הסבר  זה-על.  8.3.01שבפני  החל  אך  ביום  

 . ידי המבקשים במועדו- על2775/01
  מתן ארכה –טעמים מיוחדים 

האמורה  הוגש בפרשת  יעיש  פי  הגישה  שבוטאה  -אף  אם  תאמר  כי  על,  ברם.  30

ידי -הדין  על-נוכח  קבלת  העתק  שלם  של  פסק,    באיחור2775/01מ  "  עע-הערעור  ב

נראה  לי  כי  בנסיבות  עניין  זה  יש  מקום ,  1.3.01כוח  המבקשים  עוד  ביום  -באת

המידה  שנקבעה  בתקנות  סדרי  הדין -אמת.  רלהארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעו

בערעורים  מינהליים  למתן  ארכה  להגשת  ערעור  היא  קיומם  של  טעמים  מיוחדים 

מידה  זו  מקבילה  בניסוחה  ובתפקידה  לזו  שנקבעה -אמת).  38תקנה  (למתן  ארכה  

על  רקע  הזהות ).    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (בתקנות  סדר  הדין  האזרחי  

הרי  שההלכות  שנקבעו  לעניין  זה  בפסיקה ,  ם  והדמיון  בתכליתםבניסוח  המבחני

על .    האמורה38יפות  גם  לעניינה  של  תקנה  ,  שדנה  לפי  תקנות  סדר  הדין  האזרחי
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 . כי טעמים כאלה אמנם מתקיימים במקרה זה, רקע זה אני סבור
הדין ,  מנקודת  מבטם  של  המבקשים,  כי  במקרה  הגרוע,  מן  הניתוח  לעיל  עולה.  31

בנסיבות  בהן  להמצאה  כדין  קדמה ,  ן  תחילת  מירוץ  המועדים  להגשת  ערעורלעניי

והפסיקה  אשר בפרשת  יעיש  הדין  -לצד  פסק.  משמעי-אינו  חד,  הדין-ידיעה  על  פסק

נמצאת  פסיקה  אשר ,  הדין-הלכה  בעקבותיו  והעניקה  משקל  לעצם  הידיעה  על  פסק

  וזאת  בכפוף ,מבכרת  את  מועד  ההמצאה  כדין  כנקודת  המוצא  למניין  המועדים

 ). ל" הנעניין מנורה איזו אהרוןראו (לטענת השתק 
הדין  טרם -בהירות  משפטית  ביחס  לנפקותה  של  קבלת  פסק-מצב  זה  של  אי

 ברש'  גולדנברג  נ  502/68א  "ראו  ע(המצאתו  כדין  מהווה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  

) 2(ד  נה"  פ,קסט'  ידידיה  נ  6842/00א  "ראו  לאחרונה  ברוח  דומה  ע;  936)  2(ד  כב"פ

כי  נוכח  הגישה  שבוטאה ,  כוח  המבקשים  ואומר-אפילו  אחמיר  עם  באת).  904

כוח  המבקשים  טעות  בדין  בסברתה  כי  בהגשת -ל  טעתה  באת"הנבפרשת  יעיש  

הרי  שנוכח  קיומה  של  גישה  אחרת ,    היא  מגישה  אותו  במועד5.4.01הערעור  ביום  

אשר ,  ת  סבירה  בדיןהמדובר  להבנתי  בטעו,  לפיה  הוגש  הערעור  במועד,  בפסיקה

) 4(ד  נד"  פ,אמנון'  אהרון  נ  6708/00א  "ראו  בש(עולה  כדי  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  

702 .( 
אשר  פועלים  בכיוון  של  היעתרות  לבקשה ,  לכך  מתווספים  שני  שיקולים  נוספים.  32

 . שבפני
. של  ימים  אחדים  בלבד,  האיחור  בו  מדובר  גם  לפי  גישת  המשיבים  הוא  קצר,  ראשית

לא )  ככל  שבטעות  מדובר(כוח  המבקשים  בדין  -כי  טעותה  הסבירה  של  באת,  יוצא

גרמה  בנסיבות  העניין  לפגיעה  קשה  בציפיות  של  המשיבה  כי  לא  תוטרד  עוד 

אף  מתעורר ,  כפי  שכבר  הראיתי  לעיל.  משפט  קמא-דינו  של  בית-בערעור  על  פסק

, גובשהבנסיבות  העניין  ספק  ממשי  אם  אמנם  אירעה  במקרה  זה  פגיעה  בציפיה  ש

בכך  יש  כדי  להטות  את  כפות  המאזנים  לטובת  היעתרות .  ידי  המשיבה-על,  בפועל

 . לבקשה שבפני
החורגת  מגדרי ,  הערעור  שבכותרת  מעלה  שאלה  בעלת  חשיבות  כללית,  שנית

 197שאלה  זו  עניינה  בתיחום  תחולתו  של  סעיף  .  ההתדיינות  בין  הצדדים  המסויימים

על  יוצא  מכך  בתיחום  המקרים  בהם  ישא  הפרט וכפו,  האמור  לחוק  התכנון  והבניה

כפי  שהראו .  בלא  שיהא  זכאי  לפיצוי  מאת  הרשות  התכנונית,  בנזקיה  של  תוכנית

המשפט -אשר  נדונו  בבתי,  שאלה  דומה  התעוררה  במקרים  נוספים,  המבקשים

נתון  זה  לבדו  לא .  אף  המשיבה  לא  חלקה  על  עצם  חשיבותה  של  שאלה  זו.  המחוזיים

בהצטרפו  לשיקולים  עליהם ,  ברם.  דיק  מתן  ארכה  בנסיבות  הענייןהיה  בו  כדי  להצ
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יש  בו  כדי  לחזק  את  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  לצורך  הגשת ,  עמדתי

 HER MAJESTY THE QUEEN IN  4719/93א  "ראו  בש(הערעור  שבכותרת  

RIGHT OF CANADA 652, 646) 5(ד מז" פ,ריינהולד' נ .( 
באורח .  להתקבל,  ככל  שהיה  בה  צורך,  למתן  ארכהדין  הבקשה  .  סופם  של  דברים

מ "עע.  דין  הבקשה  למחיקת  הערעור  בשל  איחור  בהגשתו  להידחות,  משלים

המשיבה  תישא .  וההליכים  בו  יימשכו  כמקובל,    לא  יימחק  מן  הרישום2775/01

, ח"  ש3,500בסך  ,  דין-טרחת  עורך-לרבות  שכר,  בהוצאות  המבקשים  בבקשה  זו

כן  הפרשי  ריבית  והצמדה  מיום  החלטה  זו  ועד  ליום  התשלום מ  כדין  ו"בצירוף  מע

 ".בפועל

 :  כי שחם' הרשם ע'כבנפסק מפי  3108/034ם "בש -ב

. 9.12.02המשפט  המחוזי  ביום  -הדין  נשוא  הבקשה  שבפני  ניתן  בבית-פסק"

הסף  את  עתירת  המבקשות -המשפט  המחוזי  למחוק  על-החליט  בית,  בהחלטה  זו

תוך  השארת  עתירתן  לביטול  זכיית ,    הזוכה  במכרזלהכריז  על  הצעתן  כהצעה

הדין  בבקשת  רשות -המבקשות  השיגו  על  פסק.    במכרז  על  כנה7-2המשיבות  

  נדחתה  בקשת 24.3.03ביום  ).  10999/02מ  "בר(משפט  זה  -לערער  שהוגשה  לבית

השופטת '  כבקבעה  ,  בהחלטתה.  השופטת  ביניש'  כבהרשות  לערער  בהחלטה  של  

אשר  הדרך  לתקיפתו ,  דין  חלקי-האמורה  היתה  בבחינת  פסקכי  ההחלטה  ,  ביניש

. כפי  שנעשה  בפועל,  ולא  בהגשת  בקשת  רשות  לערער,  היתה  בהגשת  ערעור  בזכות

  :כי, השופטת ביניש' כבעוד ציינה 
אבל  אם  תוגש ,  המועד  להגשת  ערעור  על  החלטת  המחיקה  האמורה  כבר  חלף'

  יובא  בחשבון  שהעתירה יש  להניח  כי,  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  הערעור

להכריז  על  הצעת  המבקשות  כהצעה  הזוכה  במכרז  נמחקה  בשל  נימוק  משפטי 

ויש  להניח  כי  אף  תובא ,  משפט  זה-שעורר  כבר  בעבר  חילוקי  דעות  בבית

בחשבון  העובדה  שהמשיבים  לא  טענו  העדר  סמכות  ואף  ביקשו  הארכת  מועד 

  '.להגשת תגובתם
ששאלת  מחיקת  העתירה  צריכה ,  וכח  העובדהכי  נ,  השופטת  ביניש'  כבעוד  קבעה  

הן  לגבי  השאלה  אם  ליתן  הארכת  מועד  להגשת 'המשפט  -להתברר  בפני  בית

-יש  מקום  ליתן  צו  ביניים  על,  'הערעור  והן  לגבי  הערעור  לגופו  אם  תינתן  הארכה

צו  הביניים 'כי  ,  עוד  צויין.  מנת  לשמר  מצב  קיים-מנת  שלא  יסוכל  בירור  הערעור  ועל

  שהמבקשות  יגישו  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  החלטת יותנה  בכך

                                                           
 .672) 2(2003על -תק, מ"מקורות חברת מים בע' מ נ"קבוצת ברן בע 3108/03 ם"בש  4
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אם  תידחה .  תוך  שבעה  ימים  מיום  מתן  החלטה  זו,  10999/02ם  "המחיקה  נשוא  בר

אם  תינתן  הארכת .  הבקשה  האמורה  להארכת  מועד  יפקע  תוקפו  של  צו  ביניים  זה

ון ידי  ההרכב  שיד-צו  הביניים  יעמוד  בתוקפו  עד  למתן  החלטה  אחרת  על,  מועד

  הבקשה  שבפני  הוגשה  בתוך '.10999/02ם  "בערעור  על  החלטת  המחיקה  נשוא  בר

 . םיהמועד שנקבע בהחלטה האמורה על מתן צו ביני
 2000-א"התשס,  )סדרי  דין(משפט  לעניינים  מינהליים  -  לתקנות  בתי38תקנה  

לא  יוארך  אלא  מטעמים 'המשפט  העליון  -כי  המועד  להגשת  ערעור  לבית,  קובעת

ניתן  לשאוב  השראה  מן  הפסיקה  שדנה  בפירושה  של ,  לעניין  זה.  'שיירשמומיוחדים  

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528שנקבעה  בתקנה  ,  הדרישה  לטעמים  מיוחדים

-בכל  הנוגע  לבירורם  של  ערעורים  המוגשים  לפי  חוק  בית,  אכן.  1984-ד"התשמ

עים הירבה  מחוקק  המשנה  להפנות  לדינים  הקבו,  המשפט  לעניינים  מינהליים

  לתקנות  סדרי  הדין 34-  ו32תקנות  ,  למשל,  ראו(בתקנות  סדר  הדין  האזרחי  

אבחן  האם  מתקיים  בנסיבות  מקרה  זה  טעם  מיוחד ,  על  רקע  זה).  בעניינים  מינהליים

 . למתן הארכה המבוקשת
שאלה  עיקרית  בבחינת  קיומו  של  טעם .  כי  התשובה  לשאלה  זו  היא  בחיוב,  אני  סבור

  האם  הארכה  עלולה  לפגוע  בציפיתו  של  בעל  הדין  שכנגד ,מיוחד  למתן  ארכה  היא

נסימי   5925/01א  "ראו  לעניין  זה  בש(לכך  שלא  יוטרד  בערעור  מצד  מבקש  הארכה  

לא  התגבשה  ציפיה  כזו ,  במקרה  זה).  198,  193)  1(ד  נו"פ,  הודיה  מושב  עובדים'  נ

בקשת .  משפט  קמא-בטרם  חלוף  המועד  להגשת  ערעור  בזכות  על  החלטת  בית

 30זמן  ניכר  בטרם  חלוף  ,  24.12.02  הוגשה  ביום  10999/02מ  "בר  -שות  לערער  בהר

 . 9.12.02המשפט המחוזי מיום -הימים להגשת ערעור על החלטת בית
משפט -היו  המשיבים  ערים  לכך  שאין  המבקשת  משלימה  עם  החלטת  בית,  במצב  זה

משפט -תהמשיבות  לא  העלו  כל  טענה  כנגד  ההליך  שננקט  בבי,  כן-על-יתר.  קמא

כי  לא  הסתמכו  על  טעותן  של  המבקשות  בהליך ,  מכך  עולה.  10999/02מ  "בר  -זה  ב

 . ולא שינו את מצבן לרעה על יסוד טעות זו, שנקטו
-ומקנה  לבית,  כי  בדין  נקבע  הסדר  המתייחס  למצב  דברים  זה,  לא  למותר  לציין

גשה מקום  בו  הו,  המשפט  סמכות  להחליט  לדון  בבקשת  רשות  לערער  כבכתב  ערעור

ראו  תקנה (בטעות  בקשת  רשות  לערער  אף  שהיתה  לבעל  הדין  בפועל  זכות  ערעור  

יש  בדין  זה  כדי  להצביע  על ).  1984-ד"התשמ,  א  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי410

מקום  בו  קיימת ,  אשר  גילה  דעתו  כי  הגשת  בקשת  רשות  לערער,  גישת  המחוקק

הערכאה  הקודמת מעמידה  את  בעל  הדין  שכנגד  על  כך  שהחלטת  ,  זכות  ערעור

המשפט  בכלים -ועל  כך  שבמצב  כזה  מן  הראוי  לצייד  את  בית,  שנויה  במחלוקת
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ואשר  לא  גרמה  לפגיעה  באינטרס  ראוי  להגנה  של  בעל ,  לתקן  את  הטעות  שנפלה

 . הדין שכנגד
הטעות  שטעו  המבקשות  בסוג  ההליך  יכולה  להשתית ,  בנסיבות  עניין  זה.  זאת  ועוד

לא  כל  טעות  בדין  היא  בהכרח  טעות ,  אכן.  האף  היא  טעם  מיוחד  למתן  ארכ

ישנם  מקרים  בהם  טעות  בדין ,  עם  זאת.  המקימה  עילה  למתן  ארכה,  אופרטיבית

ד "פ,  אהרון'  אהרון  נ  6708/00א  "ראו  בש(עשויה  להקים  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  

ידי  הערכאה -דין  על-הכירה  הפסיקה  בכך  שסיווגו  של  פסק,  בין  השאר).  702)  4(נד

ראו (תומך  בהכרה  בטעות  בדין  כעילה  להארכת  מועד  ,  "החלטה"תו  כשנתנה  או

הדברים  אמורים  בוודאי ).  369)  3(ד  מד"פ,  שוורץ'  גולדברג  נ  1424/90א  "בש

מכך .  בו  לא  העלו  המשיבים  כל  טענת  סמכות  כנגד  בקשת  הרשות  לערער,  במקרה  זה

-  ביתכי  הטעות  שטעו  המבקשים  בדבר  אופן  התקיפה  של  החלטת,  עולה  לכאורה

עובדה  זו  תומכת .  משפט  קמא  וסיווגה  היתה  משותפת  לכל  הצדדים  להליך

 . ומספקת תמיכה נוספת לקיומו של טעם מיוחד למתן ארכה, בסבירותה של הטעות
 10999/02מ  "בר  -  בהחלטתה  בהשופטת  ביניש'  כבכי  מדברי  ,  לכל  אלה  יש  להוסיף

.   בעלת  חשיבותכי  המקרה  נשוא  הבקשה  שבפני  מעורר  שאלה  משפטית,  עולה

בהצטרף ,  עם  זאת.  עובדה  זו  כשלעצמה  אינה  מהווה  טעם  מיוחד  למתן  ארכה

ניין ראו  ע(יש  בה  כדי  לתמוך  בקיומו  של  טעם  מיוחד  כאמור  ,  לעובדות  נוספות

 . כי גם נתון זה מסייע לעניינם של המבקשים, מכאן). ל"הנגולדברג 
דינו -הגשת  ערעור  על  פסקכי  אני  נעתר  לבקשה  ומאריך  את  המועד  ל,  התוצאה  היא

לא  מצאתי  מקום  לחייב  מי  מן ,  נוכח  מכלול  נסיבות  העניין.  משפט  קמא-של  בית

המשפט -אשר  לבקשה  כי  אעשה  שימוש  בסמכות  הנתונה  לבית.  הצדדים  בהוצאות

לאחר ,  הרי  שסמכות  זו  אינה  נתונה  עוד,  א  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי410בתקנה  

  ימים  מקבלת 10יוגש  הערעור  תוך  ,  במצב  זה.  גרוהתיק  נס,    נדחה10999/02מ  "שבר

, כמבוקש,  יקבע  התיק  לדיון,  לאחר  השלמת  ההליכים  המקדמיים  בתיק.  החלטה  זו

 " .בהקדם האפשרי
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שאלת  הסמכות  להורות  על  הארכת  מועדים  בענייני  תכנון  ובניה  עלתה  פעמים  מספר  בקשר 

אנו .  ות  רשות  כזו  או  אחרת  או  סמכות  ועדת  ערר  כזו  או  אחרת  להאריך  מועדיםעם  סמכוי

 .פי מיון הנושאים בהקשרם עלתה שאלת הארכת המועדים-נבחן שאלה זו על

 :קובע 1965-ה"התשכ, חוק התכנון והבניהב ל62סעיף 

 ) ה"התשנ: תיקון (בדיקה תכנונית מוקדמת. ב62"
  שבסמכותה  לאחר  שנבדקה  בדיקה  תכנונית הוועדה  המחוזית  תדון  בתוכנית ) א(

מתכנן  המחוז  יסיים  את ;  מוקדמת  בידי  מתכנן  המחוז  או  מי  שהוא  הסמיך  לכך
בדיקת  התוכנית  וימסור  בכתב  את  הערותיו  בתוך  שלושים  ימים  מיום 

 ). ג(או ) ב(62שהתוכנית הועברה לוועדה המחוזית לפי סעיף 
אינה  ערוכה  בהתאם  להוראות  החוק מצא  מתכנן  המחוז  כי  התוכנית  שהוגשה   ) ב(

יחזירה  למגיש ,  85והתקנות  או  לדרישות  מוסד  התכנון  כאמור  בסעיף  
ויודיע  על  כך  למהנדס  הוועדה ,  מנת  שיתקנה-על,  בצירוף  הערותיו,  התוכנית

הוחזרה  תוכנית  יערוך  מתכנן  המחוז  בדיקה  תכנונית  מוקדמת ;  המקומית
 . נית המתוקנתנוספח תוך שלושים ימים ממועד הגשת התוכ

ועם  יתר  חברי ,  7מתכנן  המחוז  רשאי  להיוועץ  עם  נציגי  השרים  כאמור  בסעיף   ) ג(
חברי ;  התוכנית  תהיה  פתוחה  לעיון  כל  חברי  הוועדה;  הוועדה  המחוזית

הוועדה  יהיו  רשאים  להגיש  הערותיהם  לגבי  התוכנית  תוך  הזמן  שקבע  מתכנן 
 . בהודעה לחברי הוועדה, המחוז

; דעת  מכל  גורם  מקצועי  כפי  שימצא  לנכון-מחוז  רשאי  לקבל  חוותמתכנן  ה ) ד(
שוכנע  יושב  ראש  הוועדה  המחוזית ;  דעת  כאמור  יצרפה  להמלצתו-קיבל  חוות

דעת  לא  יסיים  מתכנן  המחוז  את  בדיקתו  בתוך  שלושים -כי  עקב  הכנת  חוות
רשאי  הוא  להאריך  את  המועד  להגשת  הערות ,  )א(קטן  -כאמור  בסעיף,  הימים
קטן  זה  אינה -הארכת  מועד  לפי  סעיף;    המחוז  בשלושים  ימים  נוספיםמתכנן

 ). 1)(ב(85באה להוסיף על המועדים המצויינים בסעיף 
גם  על  בדיקה  תכנונית  מוקדמת ,  בשינויים  המחוייבים,  הוראות  סעיף  זה  יחולו ) ה(

ידי  מהנדס -על,  א62של  תוכנית  שבסמכות  הוועדה  המקומית  לפי  סעיף  
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  ".תהוועדה המקומי

 :  קובע כי158סעיף 

 ) א"התשנ: תיקון(הארכת מועדים . יט158"
רשאי  לקבוע  בתקנות ,  באישור  ועדת  הפנים  ואיכות  הסביבה  של  הכנסת,  שר  הפנים

מועדים  ארוכים  מאלה  הקבועים ,  לגבי  סוגים  של  מבנים  כפי  שיקבע  בתקנות
  ".ובלבד שלא יעלו על שלושים ימים נוספים, טז158-טו ו158בסעיפים 

  1965-ה"תשכה, חוק התכנון והבניה ל20סעיף 

 הארכת מועדים . 20"
 ".להאריכו, פי בקשה-על, רשאי שר הפנים, מועד שנקבע בתוספת זו

, )  לחוק198עדות  ערר  בעררים  לפי  סעיף  וסדרי  הדין  בו(תקנות  התכנון  והבניה    ל19תקנה  

 :קובעת כי 1997-ח"התשנ

 הארכת מועדים . 19"

להאריך  כל  מועד  הקבוע ,  מנימוקים  שיירשמו  בכתב,    ערר  רשאייושב  ראש  ועדת
  ". ימים60בתקנות אלה ובלבד שהסכום הכולל של ימים שניתוספו לא יעלה על 

 : קובעת כי 1972-ב"התשל, )ערר בפני המועצה הארצית(תקנות התכנון והבניה  ל15תקנה 

 הארכת מועדים . 15"
להאריך  את ,  דעתו-ר  הפנים  לפי  שיקולרשאי  ש,  פי  בקשת  יושב  ראש  המועצה-על"

  ".המועדים לסיום הדיון ולמתן החלטתה של המועצה

 רישוי . 1
 1970-ל"התש,  )תנאיו  ואגרות,  בקשה  להיתר(של  תקנות  התכנון  והבניה  )  א(20תקנה  

 : קובעת, ")התקנות: "להלן(

תחשב  כבטלה  בתום  שנה  מהיום  שבו ,  החלטת  מוסד  תכנון  לתת  היתר  או  לחדשו"
אם  במשך  התקופה  האמורה  לא ,  על  אישור  בקשתו,  הודיע  מוסד  התכנון  למבקש

אם  ראה  צורך ,  מוסד  תכנון  רשאי  להאריך  את  התקופה  בשנה  נוספת;  הוצא  היתר
 " .לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו
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רשאית  להאריך  את  תוקפה  של ,  אם  רשות  הרישוי  נדונה  השאלה  206/001)  ש"ב(מ  "עת  -ב

פי -על,  במקרה  שלא  הוצא  היתר,  למתן  היתר,  מקומית  לתכנון  ובניהה  עדהווההחלטת  

 . ההחלטה המקורית

 :  כיגלעדי' נשיא ג.  השופט ס'כבנפסק מפי 

 : אלה הן העובדות הצריכות לעניין"
שהגישה  עיריית ,  החליטה  להעתר  לבקשה,  הוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה  באילת

מזרחית  לנמל  התעופה ,  ילת  כביששמשמעותו  סל,  אילת  והתירה  שימוש  חורג

 . לדרך הערבה, שהוא מקביל בחלקו, באילת
שהיא  הדרך  הראשית ,  כי  דרך  הערבה,  היה,  הנימוק  העיקרי  לבניית  הכביש  העוקף

במיוחד  לאחר  הפניה  לכיוון  החוף  הצפוני  או  בתי  המלון ,  עמוסה,  המובילה  לאילת

שיעבור ,  ל  כביש  נוסףהוחלט  לסלו,  מנת  להקל  מהעומס  התעבורתי-על,  כן-ועל

, כעבור  מספר  קילומטרים  לכביש  הערבה,  ממזרח  לנמל  התעופה  הקיים  ויתחבר

 . צפונית מהעיר אילת
שכן  התכנון ,  היתה  לפתרון  זמני,  שהכוונה  בסלילת  הכביש  העוקף,  אין  מחלוקת

צפוני  יותר ,  למקום  אחר,  ממקומו  הנוכחי,  להעביר  את  נמל  התעופה  באילת,  הוא

לצורך ,  ניתן  יהיה  להשתמש  בנמל  התעופה  הנוכחי  שיתפנה,  ואז,  כחימהמיקום  הנו

 . או סלילת כביש מקביל אחר, הרחבת כביש הערבה הקיים
את  סלילתו  של ,  אישרה  הוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה  באילת,  כאמור  לעיל

החלטת .  ל  ואישור  זה  ניתן  כשימוש  חורג  למצב  התכנוני  הקיים"הכביש  העוקף  הנ

 . 8.9.98התקבלה ביום , ומית המאשרת את סלילת הכביש העוקףהוועדה המק
-ל"התש,  )תנאיו  ואגרות,  בקשה  להיתר(של  תקנות  התכנון  והבניה  )  א(20תקנה  

 : קובעת, ")התקנות: "להלן (1970
תחשב  כבטלה  בתום  שנה  מהיום ,  החלטת  מוסד  תכנון  לתת  היתר  או  לחדשו'

אם  במשך  התקופה ,  קשתועל  אישור  ב,  שבו  הודיע  מוסד  התכנון  למבקש
מוסד  תכנון  רשאי  להאריך  את  התקופה  בשנה ;  האמורה  לא  הוצא  היתר

  '.אם ראה צורך לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו, נוספת
מיום  שהחליטה ,  תוך  שנה,  לסלילת  הכביש  העוקף,  שלא  הוצא  היתר,  אין  מחלוקת

 . לאשר את סלילת הכביש, הוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת
מגופים  שונים ,  שהיה  צורך  לקבל  אישורים,  שהסיבה  לכך  היתה,  העותרת  טוענת

, בשל  העובדה,  לטענת  העותר,  היה  קושי,  במיוחד.  להוצאת  ההיתר,  כתנאי  מוקדם

                                                           
 .237) 3(2000מח -תק, ועדת הערר המחוזית' רשות הרישוי נ 206/00) ש"ב(מ "עת  1
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הקשורים ,  חולף  קרוב  לנמל  התעופה  והיה  צורך  באישורים  שונים,  שהכביש  המיועד

לא  הצליחה  עיריית ,  כך  ובין  כךבין  .  בשל  הקרבה  לנמל  התעופה,  בנושא  של  בטיחות

כאמור ,  היא  היתה  זקוקה  להארכת  המועד,  כן-לקבל  את  ההיתר  תוך  שנה  ועל,  אילת

וביקשה  להאריך ,  העיריה  פנתה  לרשות  הרישוי  באילת.  ל  לתקנות"הנ)  א(20בתקנה  

 . לה את המועד ורשות הרישוי נענתה לבקשה זו
על  החלטת ,  דרום  וערערו  בפניה  לוועדת  הערר  של  מחוז  ה6  עד  2אז  פנו  המשיבים  

שאם  הוועדה ,  מהנימוק,  קיבלה  את  הערעור,  רשות  הרישוי  ועדת  הערר  האמורה

רק  היא  רשאית ,  היא  שהחליטה  על  מתן  ההיתר  המקורי,  המקומית  לתכנון  ובניה

, אין  במקרה  כזה,  ל  ולרשות  הרישוי"הנ)  א(20פי  תקנה  -על,  להאריך  את  התקופה

את  החלטת ,  ביטלה  ועדת  הערר  במחוז  הדרום,  כן-על.  סמכות  להארכת  המועד

רשות  הרישוי  המאריכה  את  המועד  להוצאת  ההיתר  והורתה  להחזיר  את  העניין 

מנת  שזו  תחליט  בבקשה  להארכת -על,  לוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה  אילת

 . המועד
הגישה  רשות  הרישוי  עתירה ,  על  החלטה  אחרונה  זו  של  ועדת  הערר  במחוז  הדרום

 . משפט זה-לבית,  זומינהלית
האם  מוסד  התכנון  המוסמך ,  היא,  בתיק  זה,  המחלוקת  שיש  להכריע  בה,  לפיכך.  2

, הוא  רק  אותו  מוסד  לתכנון  שהחליט,  ל"הנ)  א(20פי  תקנה  -על,  להאריך  את  המועד

כמשמעותו  בחוק  התכנון  והבניה ,  או  שמא  גם  מוסד  תכנון  אחר,  להעניק  את  ההיתר

 . להחליט על הארכת המועד, יכול גם הוא, ")קהחו: "להלן (1965-ה"התשכ
כי  רק  הוועדה  המקומית ,  טוענים,  6  עד  2כוח  המשיבים  -כוח  ועדת  הערר  ובא-בא

רשאית  להאריך  את  המועד  ואילו  העותרת ,  שהחליטה  על  מתן  ההיתר,  לתכנון  ובניה

 פי  לשון  תקנה -הן  על,  שגם  רשות  הרישוי  מוסמכת  להאריך  את  המועד,  טוענת
 . פי הגיונם של דברים ומטרת התקנות-ל והן על"הנ) א(20

כי  אין  פסיקה  מפורשת  בעניין  זה  ועלי  לחרוש ,  אמרו  לי,  כל  הצדדים  בהליך  זה

 . בסוגיה זו, בקרקע בתולה
לאחר  שעיינתי  בהוראות  החוק  והוראות  התקנות  הרלוונטיות  וכן  לאחר  שעיינתי .  3

גם  רשות  הרישוי  מוסמכת ש,  מסקנתי  הסופית  היא,  כוח  הצדדים-בסיכומי  בא

, אפילו  אם  ההחלטה  המקורית,  בשנה  נוספת,  להאריך  את  תוקפה  של  ההחלטה

 . היתה של הועודה המקומית לתכנון ובניה
 אלה הן נימוקיי 

, כי  הכלי  הראשון  והחשוב  לפירוש  הוראה  משפטית,  מורים  לנו,  כללי  הפרשנות.  א

 . הוא לשון החיקוק
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רק ,  איננה  מגבילה  את  הסמכות  להאריך  את  המועד,  לשון  החיקוק,  במקרה  הנוכחי

אנו  מוצאים ,  ל"הנ)  א(20בתקנה  .  לרשות  שהחליטה  להעניק  את  ההיתר  המקורי

תחשב  כבטלה  בתום ,  נאמר  כי  החלטת  מוסד  תכנון  לתת  היתר,  ברישא.  שתי  הוראות

 : הסיפא של אותה תקנה קובע. אם במשך אותה שנה לא הוצא ההיתר, שנה
אם  ראה  צורך  לעשות ,  בשנה  נוספת,  שאי  להאריך  את  התקופהמוסד  תכנון  ר'

  '.כן מטעמים מיוחדים שיירשמו
על  מתן  ההיתר ,  שהחליט,  שרק  אותו  מוסד  תכנון,  היתה,  אם  כוונת  מתקין  התקנות

... רשאי  להאריך"  מוסד  התכנון"'  :  הוא  היה  כותב,  יוכל  להאריך  את  המועד,  המקורי

כי ,  היה  ברור,  במקרה  כזה...  'רשאי  להאריך,  יתרמוסד  התכנון  שהחליט  לתת  ה",  או

אולם ,  מתקין  התקנות  התכוון  לאותו  מוסד  תכנון  שמדובר  עליו  ברישא  של  התקנה

הוא  שלאו ,  הפירוש  הלשוני  שעלינו  להעניק  להוראה  זו,  משהושמטה  הא  הידיעה

דווקא  אותו  מוסד  תכנון  שהחליט  על  ההיתר  הוא  בעל  הסמכות  להחליט  על  הארכת 

 . יכול להחליט על כך, ו של ההיתר וגם מוסד תכנון אחרתוקפ
איננו ,  במיוחד  כאשר  פירוש  זה,  בפירוש  המילולי  של  הוראה  חוקית,  אין  להסתפק.  ב

, גם  מטרת  החיקוק,  אולם  במקרה  הנוכחי.  עולה  בקנה  אחד  עם  מטרת  החיקוק

 . ל"הנ) א(20של תקנה , מתיישבת עם הפירוש הלשוני
, אלא,  לא  כללה  את  האפשרות  להארכת  המועד,  של  התקנותהמקורית  )  א(20תקנה  

בטל  ההיתר  ויש ,  מאז  ההחלטה  על  מתן  ההיתר  ולא  הוצא  ההיתר,  משחלפה  שנה

לתקנות )  א(20תוקנה  תקנה  ,  ח"בשנת  התשנ.  להתחיל  בכל  הליכי  הרישוי  מחדש

 . את הארכת המועד לשנה נוספת, המאפשרת מאז, ל והוספה הסיפא האמורה"הנ
מצביעה ,  החליט  לאפשר  את  הארכת  המועד,  שהעובדה  שמתקין  התקנות,  אין  ספק

, שהיה  בכוונתו  להגמיש  את  הדרישות  הנוקשות  ולאפשר  הקלה  מסויימת,  על  כך

, גם  אם  ההיתר  עצמו  לא  הוצא,  במובן  זה  שניתן  להאריך  את  המועד  להוצאת  ההיתר

 . תוך שנה מיום ההחלטה
בדרך  שפירשה  אותה  ועדת ,  ל"הנ)  א(20אם  נפרש  את  תקנה  ,  לא  תושג,  הגמשה  כזו

מנת -על,  שיש  צורך  לפנות  מחדש  לוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה,  היינו,  הערר

היא  גוף ,  הוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה.  שהיא  תדון  ותחליט  בהארכת  המועד

 . זמן רב יותר, מטבע הדברים, מסורבל וההליכים בו נמשכים
היא  מועצת  הרשות ,  מית  לתכנון  ובניההוועדה  המקו,    לחוק18פי  סעיף  -על

יש  להזמין  לדיוני  הוועדה ,  לחוק)  ב(18פי  סעיף  -אלא  שעל,  לא  רק  זאת.  המקומית

שר ,  השר  לבינוי  ושיכון,  השר  לאיכות  הסביבה,  המקומית  את  נציגי  שר  הפנים

 . שר התחבורה ונציג מינהל מקרקעי ישראל, שר המשטרה, הבריאות
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שישיבות  הוועדה ,  גורם  לכך,  בצירוף  הנציגים  הנוספים,  שזימון  ועדה  כזו,  אין  ספק

יעבור ,  תהיינה  במועדים  לא  קרובים  ועד  שתתקבלנה  החלטות  בוועדה  כזו,  המקומית

 . זמן לא מועט
שמספר  חבריה ,  רשאית  להקים  ועדת  משנה,  שוועדה  מקומית,  אמת  נכון  הדבר

 . יהיו קצריםשדיוניה לא , גם היא תהיה ועדה, אולם עדיין, מצומצם יותר
, בין  החלטה  עקרונית  של  ועדה  מקומית  להתיר  שימוש  חורג,  יש  הבדל  משמעותי

 . לבין החלטה להאריך את המועד להוצאת ההיתר
צריכה ,  היא  החלטה  עקרונית  ואין  ספק  שהחלטה  כזו,  ההחלטה  להתיר  שימוש  חורג

דויות שישמעו  גם  התנג,  המורכבת  מנציגי  ציבור,  ידי  ועדה  מקומית-להתקבל  על

 . בכל ההיבטים הראויים הדרושים להכרעה בנושא שענייננו שימוש חורג, וידונו
פי -על,  כאשר  מחליטים  להאריך  את  המועד  להוצאת  ההיתר,  אין  הדבר  כך,  אולם

ידי  הגוף -על,  כבר  נתקבלה  בזמנו,  ההחלטה  העקרונית,  שכן.  אותה  החלטה

, מיום  קבלת  ההחלטה,  לא  הוצא  תוך  שנה,  שההיתר  הפורמלי,  העובדה.  המוסמך

, כגון.  שאין  להם  קשר  להחלטה  העקרונית,  יכולה  להיות  נעוצה  בסיבות  שונות

או ,  משרד  הבריאות,  כגון,  בקבלת  אישורים  מרשויות  שונות,  עיכובים  פורמליים

המצדיקות  הארכת ,  סיבות  כאלה  ואחרות.  או  רשות  שדות  התעופה,  מכבי  האש

די  בגוף  מצומצם .  וועדה  המקומית  לדון  בהןאין  בהן  כדי  להצדיק  הטרחת  ה,  המועד

 . שיחליט בנושא זה, יותר
אין  הצדקה  שדווקא  הוועדה  המקומית  תדון ,  גם  מבחינת  מטרת  החיקוק,  כן-על

, עדיף  שגוף  קטן  יותר  שיחליט  תוך  זמן  קצר,  אדרבא.  בנושא  של  הארכת  המועד

 . יחליט בשאלה זו
, אפשר  לרשות  אחת,  ק  המשנהאנו  נתקלים  בכך  שמחוק,  גם  בתחומים  אחרים.  ג

, 528פי  תקנה  -על,  לדוגמה.  ידי  רשות  אחרת-או  על,  להאריך  מועד  שנקבע  בחיקוק

להאריך ,  המשפט-רשאי  רשם  של  בית,  1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

אף  אם  המועד ,  שבו  הוא  מכהן,  המשפט-ידי  בית-או  על,  שנקבע  בחיקוק,  מועד

היא ,  כלל-בדרך,  שגישת  החוק,  ללמדך.  המשפט-ביתידי  שופט  של  אותו  -על,  נקבע

, כן-מאשר  ההחלטה  העיקרית  ועל,  היא  החלטה  פחות  עקרונית,  שהארכת  המועד

מאשר  הגוף ,  לגוף  בדרגה  נמוכה  יותר,  ניתן  להעניק  את  הסמכות  להחליט  בה

 . העיקרי שהחליט את ההחלטה העקרונית
אנו ,  ל"הנ)  א(20  מצויה  התקנה  בה,  היינו  אותן  תקנות,  בתקנות  התכנון  והבניה.  ד

 : את ההגדרה הבאה, הוא סעיף ההגדרות, 1בסעיף , מוצאים
,   לחוק17  ועדה  מקומית  לתכנון  ובניה  שהוקמה  לפי  סעיף  –"  ועדה  מקומית"'  
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 12לרבות  ועדה  מחוזית  המשתמשת  בסמכויותיה  של  ועדה  מקומית  לפי  סעיף  
, רשות  רישוי  מקומית,  תשאין  כוונה  אחרת  משתמע,  לחוק  ועדה  מיוחדת  וכן

  '. לחוק30לפי סעיף 
כאל  ועדה ,  התייחס  לרשות  רישוי  מקומית,  רואים  אנו  שמתקין  אותן  תקנות

 . אלא כשאין משתמעת כוונה אחרת מהוראות החיקוק, מקומית
, שהחליטה  על  הארכת  המועד,  היא  העותרת  שבפני,  רשות  הרישוי  המקומית

) ר  ועדת  המשנה  של  הוועדה  המקומית"ואו  י(ר  הוועדה  המקומית  "מורכבת  מיו

 .  לחוק30ראה סעיף . ומהנדס הוועדה המקומית
אלא  אם ,  כוועדה  מקומית,  לעניין  התקנות,  יש  לראות  את  רשות  הרישוי,  כן-על

 . הכוונה שלא לראות את רשות הרישוי כוועדה מקומית, משתמעת מתקנה מסויימת
שניתן  לפרש  אותן  ככוונה  להוציא  את ,  אין  כל  הוראה  או  ביטוי,  ל"הנ)  א(20בתקנה  

המאפשרת  למוסד  תכנון  להאריך  את ,  רשות  הרישוי  מתכולת  הוראות  אותה  תקנה

שרשאי ,  כמוסד  תכנון,  ניתן  לראות  את  רשות  הרישוי,  גם  מסיבה  זו,  כן-המועד  ועל

 . להאריך את המועד להוצאת ההיתר
סמוכה  לתקנה ,  שנהמ-שהיא  תקנת,  של  התקנות)  ב(20אנו  למדים  מנוסח  תקנה  .  ה

ידע  להשתמש  בלשון  ברורה ,  כי  מתקין  התקנות,  דין  זה-שאותה  יש  לפרש  בפסק

הוא ,  כאשר  התכוון  לומר  שאותו  מוסד  תכנון  שעשה  פעולה  מסויימת,  משמעית-וחד

 . שרשאי לעשות פעולה אחרת
 : לתקנות נאמר) ב(20בתקנה 
  התכנון  המוציא ואולם  מוסד,    שנים  מיום  הוצאתו3-תוקפו  של  היתר  הוא  ל'

 5לתת  היתר  לתקופה  של  עד  ,  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו,  רשאי,  את  ההיתר
 '.מצדיקים זאת, אם שוכנע כי היקפו ומורכבותו של נושא ההיתר, שנים
שאותו ,  רואים  אנו  שמתקין  התקנות  ביטא  בצורה  ברורה  את  כוונתו,  במקרה  זה

 5ההיתר  לתקופה  של  עד  הוא  שרשאי  לתת  את  ,  המוציא  את  ההיתר,  מוסד  תכנון

לגבי  מוסד  התכנון  הרשאי ,  )א(20לא  ניתן  בתקנה  ,  ביטוי  ברור  כזה,  אולם.  שנים

מוסד  התכנון  הרשאי ,  )א(20ניתן  להסיק  שלגבי  תקנה  ,  כן-להאריך  את  התקופה  ועל

 . איננו בהכרח אותו מוסד תכנון שהחליט לתת את ההיתר, להאריך את התקופה
 : שכן בתקנה זו נאמר, ניתן להסיק אותה מסקנה, ותלתקנ) א(א20גם מתקנה . ו

לבקשת  בעל  ההיתר  או  בעל  זכות ,  מוסד  התכנון  יחדש  את  תוקפו  של  היתר'
  '.: ..במקרים אלה, בנכס

מעידה  שהכוונה  לאותו ,  "תכנון"הוספת  הא  הידיעה  לפני  המילה  ,  גם  במקרה  זה

 . שנתן את ההיתר המקורי, מוסד
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לבין ,  בין  חידוש  תוקפו  של  היתר,  ל  המשמעותימה  ההבד,  ואם  תשאל  השאלה

רק ,  יכול  להאריך,  שאת  תוקפו  של  הראשון,  הארכת  תוקפה  של  החלטה  לתת  היתר

יכול  כל  מוסד  תכנון ,  ואת  תוקפה  של  ההחלטה,  אותו  מוסד  תכנון  שהוציא  אותו

הוא ,  חידוש  ההיתר  במקרה  זה,  )ג(א20פי  תקנה  -שעל,  התשובה  היא,  להאריך

ניתן  לחדש  את  ההיתר ,  נתיים  מיום  פקיעת  ההיתר  ומטעמים  מיוחדיםלתקופה  של  ש

 . לתקופה של שלוש שנים, היינו בסך הכל, לשנה נוספת
, שמחוקק  המשנה,  הינה  ארוכה  וניתן  להניח,  של  שלוש  שנים,  תקופה  מצטברת  זו

דעת  של  אותו  מוסד  תכנון  שהוציא  את -יש  צורך  בשיקול,  כי  להארכה  כזו,  סבר

 . ההיתר
-איננה  מצריכה  שיקול,  המוגבלת  לשנה  אחת  בלבד,  ד  שהארכת  תוקף  החלטהבעו

 . דעת של מוסד התכנון המקורי
מסבירה  את  ההצדקה  בהתייחסות  השונה  ובין  שתיראה  כתשובה ,  בין  שתשובה  זו

-ההבדל  הוא  ברור  וחד,  הרי  מבחינת  לשון  התקנות,  בהקשר  הדברים,  מספיקה-בלתי

 . משמעי
, כי  רשות  הרישוי,  מביאני  למסקנה,  ל"ל  הנימוקים  הנמשקלם  המצטבר  של  כ.  4

פי -על,  להוצאת  ההיתר,  היתה  רשאית  להאריך  את  המועד,  היינו  העותרת  שבפני

שבהם  נשתנו  הנסיבות  ואם ,  כי  יתכנו  מקרים,  טענו  המשיבים.  לתקנות)  א(20תקנה  

את להאריך  ,  לא  היתה  מוכנה,  ייתכן  והוועדה  המקומית,  לא  הוצא  ההיתר  תוך  שנה

שגם  אם  יהיו  מקרים ,  התשובה  היא.  משיקולים  תכנוניים,  תקופת  הוצאת  ההיתר

 133פי  סעיף  -על,  שכן.  ללא  תרופה,  לא  ישארו  המשיבים  שבפנינו,  חריגים  כאלה

. באותה  הדרך  גם  לבטלה,  מוסמך,  שבסמכותו  לאשר  תוכנית,  כל  מוסד  תכנון,  לחוק

כי  ההחלטה  על  מתן ,  דקהשאין  הצ,  במידה  כזאת,  אם  נשתנו  הנסיבות,  כן-על

לפנות  לוועדה  המקומית  ולבקש  שתדון ,  רשאים  המשיבים,  תעמוד  בתוקפה,  ההיתר

 . מחדש בנושא ההיתר ותבטל את החלטתה למתן ההיתר
מסקנתי  היא  שיש  לקבל  את  הערעור  ולבטל  את ,  מכל  הטעמים  האמורים  לעיל.  5

חזיר  על  כנה  את   ולה6-205/99    בתיק  ערר  את10.2.00  מיום  1החלטת  המשיבה  

 " .להאריך את תקופת ההיתר לשנה נוספת, החלטת העותרת
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 תכנון ובניה –המשפט לעניינים מינהליים -בית .2
סדרי  הדין  בעתירות (תקנות  התכנון  והבניה  פי  -  נדונה  השאלה  האם  על5537/982א  "בש  -ב

שכנגד ערעור  קיימת  הזכות  להגשת    1996-ו"התשנ,  )משפט  לעניינים  מינהליים-לבית

בקבעו  כי .  משפט  לעניינים  מינהליים-משפט  מחוזי  בשבתו  כבית-דין  בית-בערעור  על  פסק

 'המשנה  לנשיא  ש'    כבמפי,  אגב  ניתוח  סוגיה  זו,  המשפט-זכות  כזו  אכן  קיימת  קובע  בית

 : כי, לוין

 1054/98א  "  ע-ב)    אפעל  גבאי'א(לפני  ערעור  על  החלטת  הרשמת  הנכבדה  .  1"

 . ידי המשיבה-מערערת למחוק את הערעור שכנגד שהוגש עללפיה נדחתה בקשת ה
-ידי  בית-דין  על-  ניתן  פסק15.1.98ביום  :  העובדות  הצריכות  לענייננו  הן  כדלקמן

 פ"בתיק  ה(משפט  לעניינים  מינהליים  -המשפט  המחוזי  בחיפה  בשבתו  כבית

  נגד 1'  דין  זה  התקבלה  באופן  חלקי  עתירתה  של  המשיבה  מס-  בפסק).524/96

, רערת  והמשיבים  בנושא  פרוייקט  שהקימה  המערערת  בכניסה  הדרומית  לחיפההמע

-משפט  זה  הוגשו  שלושה  ערעורים  על  פסק-לבית".  מגדלי  חוף  הכרמל"הידוע  כ

; )1054/98א  "ע(היא  החברה  שהקימה  את  הפרוייקט  ,  ערעורה  של  המערערת:  הדין

; )1069/98א  "ע(  העותרת  בעתירה  המינהלית  –ערעורה  של  המשיבה  הראשונה  

המשיבה  הראשונה  הגישה  ערעור ).  1978א  "ע(וערעורם  של  מקצת  מרוכשי  הדירות  

ואילו  המערערת  הגישה  בקשה  למחיקת  ערעור ,  שכנגד  לערעורה  של  המערערת

 . ידי הרשמת-אשר נדחתה כאמור על, שכנגד זה
ציונה  המפורש  של  זכות -שאי,  ראשית:  המערערת  העלתה  לפני  מספר  טענות.  2

משפט  לעניינים -סדרי  הדין  בעתירות  לבית(שכנגד  בתקנות  התכנון  והבניה  הערעור  

מהווה  הסדר )  המשפט  המינהליים-תקנות  בתי:  להלן  (1996-ו"התשנ,  )מינהליים

שמשהגיש  המערער  ערעור  בתיק ,  שנית;  שלילי  לפיו  לא  קיימת  זכות  כזו  למשיב

הודעת  הערעור העיקרי  מיצה  את  זכותו  להגשת  ערעור  ואין  הוא  רשאי  לתקן  את  

הדין  והערעור -שבנסיבות  פסק,  שלישית;  ידי  הגשת  ערעור  שכנגד-שהגיש  על

משום  שהסעד  אליו ,  הספציפיים  לא  ניתן  היה  להגיש  את  הודעת  הערעור  שכנגד

שאותו  חלק  של ,  רביעית;  מכוון  הערעור  הוא  אותו  הסעד  אליו  מכוון  הערעור  שכנגד

בניין  הראשון  אינו  סמוך  על  שולחנו הערעור  שכנגד  לפיו  מתבקש  סעד  של  הריסת  ה

של  הערעור  באשר  טענת  המערערת  בערעור  בכל  האמור  בטענת  השיהוי  מתייחסת 

שמשמעות  קבלת  הערעור  שכנגד  היא ,  חמישית  ואחרונה;  אך  ורק  לבניין  השני

                                                           
 .385) 1(ד נג"פ, עמותת אדם טבע' חברת חוף הכרמל נופש נ 5537/98א "בש  2
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 . הדין-פגיעה במשיבים פורמליים שלא הגישו ערעור על פסק
הרשמת  הנכבדה  לפיה  אין  הגשתו  של מסכים  אני  עם  קביעתה  של  :  ייאמר  מייד.  3

הגשת  ערעור  שכנגד  בערעור  של  בעל  דין ,  כשהיא  לעצמה,  ערעור  עיקרי  מונעת

במצבים  בהם  מתייחס  הערעור  שכנגד  לעניינים  שונים  מאלו  שהתייחס  אליהם ,  אחר

אם  כי  ראוי  היה  שהמשיב  ירכז  את  כל ,  הערעור  העיקרי  שהגיש  אותו  בעל  דין

ממילא  יש  להניח  שכל  הערעורים  ידונו  בצוותא ,  אכן;  חדטענותיו  בערעור  נפרד  א

כן  מסכים  אני  שבמידה  וקיימת  זכות  להגשת  ערעור  שכנגד  עומד  הערעור -כמו.  חדא

גם .  בתנאים  הקבועים  בדין  להגשתו,  על  כל  חלקיו,  שכנגד  נשוא  הערעור  שלפני

 הפגיעה  הנטענת  במשיבים  הפורמליים  אינה  מהווה  לדידי  טעם  למחיקת  הערעור

וצרופם  כמשיבים ,  הדירה-שכן  הכרזתם  כמשיבים  פורמליים  אינה  בלתי,  שכנגד

נותר .  פותחת  בפניהם  את  הדרך  לעמוד  על  זכויותיהם,  כנדרש,  לערעור  שכנגד

האם  קיימת  זכות  להגשת  ערעור  שכנגד ,  איפוא  לדון  בשאלה  העקרונית  והיא

 . בעניינים מינהליים
, ת  לנושא  הערעור  בתקנה  אחת  ויחידההמשפט  המינהליים  מתייחסו-תקנות  בתי.  4

לתקנה  זו  קוצבות  את  המועדים  להגשת )  ד(-)א(תקנות  המשנה  .  18היא  תקנה  

ערעור  או  בקשת  רשות 'קובעת  כי  )  ה(משנה  -תקנת.  ערעור  או  בקשה  לרשות  ערעור
הדין  או  ההחלטה -ויצורף  להם  פסק,  לערער  יכללו  את  נימוקי  הערעור  או  הבקשה

הוגשה  בקשת  רשות 'קובעת  כי  מש)  ו(משנה  -תקנת.  'שהנושא  הערעור  או  הבק
 . 'המשפט העליון לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור-רשאי בית, לערער
  :קובעת כי) ז(משנה -תקנת

פי -המשפט  העליון  רשאי  להחליט  בערעור  או  בבקשת  רשות  לערער  על-בית'
  '.פה-סיכומים בכתב גם בלא טענות שבעל

דין  או -  קובעת  את  המועד  ממנו  יחל  מניין  הימים  מיום  מתן  פסק)ח(משנה  -תקנת

ברור  איפוא  כי  נושא  הערעור  מוסדר  באופן  חלקי  בלבד .  18החלטה  כאמור  בתקנה  

 . בתקנות אלו
, "הוראות  כלליות"שכותרתה  היא  ,  המשפט  המינהליים-  לתקנות  בתי19תקנה  .  5

  :קובעת כי
המשפט  לנהוג -רשאי  בית,    אלהבכל  עניין  של  סדר  דין  שלא  נקבע  בתקנות'

או  בדרך ,  בשינויים  המחוייבים,  1984-ד"התשמ,  לפי  תקנות  סדר  הדין  האזרחי
  '.מועילה להכרעה צודקת ומהירה, בנסיבות העניין, אחרת הנראית לו

בהחלטה  נשוא  הערעור  הביעה  הרשמת  הנכבדה  את  דעתה  כי  הוראה  זו  מופנית 

נראה  לי  שאין  צורך  לקבוע .  ט  שלערעורהמשפ-ולא  לבית,  לערכאה  הראשונה  בלבד
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שכן  אפילו  מופנית  הוראה  זו ,  עליה  כמובן  חולקת  המערערת,  מסמרות  בקביעה  זו

אין  היא  סותמת  את  הגולל  על  האפשרות  לקביעה ,  המשפט  שלערעור-גם  לבית

: להלן  (1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי434עקרונית  המחילה  את  תקנה  

, המשפט  המינהליים-  לזכות  הערעור  שכנגד  על  הערעור  בבתיהמתייחסות)  התקנות

סדר  הדין  בכל  עניין  אזרחי  המובא 'הקובעת  כי  ,    לתקנות2וזאת  מכוח  הוראת  תקנה  
אולם  במידה  שבעניין  פלוני  נוהגים  לפי ,  יהיה  לפי  תקנות  אלה...  משפט-לפני  בית

כבדה  כי  עניינים בצדק  ציינה  הרשמת  הנ.  '  לא  ינהגו  לפי  תקנות  אלה–סדר  דין  אחר  

משפט  לעניינים  מינהליים -המשפט  המחוזי  בשבתו  כבית-מינהליים  הנדונים  בבית

השאלה  הפרשנית  היא  אם  בעניין .  ל"  הנ2הינם  עניינים  אזרחיים  במובן  תקנה  

הגעתי  לכלל ".  לפי  סדר  דין  אחר"משפט  מינהליים  -בבתי"  נוהגים"הערעור  שכנגד  

אין  לומר  שמחוקק  המשנה  אשר  שתק .  תמסקנה  שהתשובה  לשאלה  זו  היא  שלילי

המשפט  המינהליים  הביע -בכל  הנוגע  לזכות  הערעור  שכנגד  בתקנו  את  תקנות  בתי

דעתו  כי  לא  קיימת  זכות  להגיש  ערעור  שכנגד  בנושאים  שאת  הדיון  בהם  באו  תקנות 

בחינת  השיקולים  העומדים  ביסודה  של  זכות  הערעור  שכנגד  בצד .  אלה  להסדיר

המשפט  המינהליים  מובילות  למסקנה  כי -נהלי  נשוא  תקנות  בתיבחינת  ההליך  המי

. אין  כל  שיקול  התומך  בשלילת  זכות  זו  ככל  שמדובר  בהליך  מינהלי  מהסוג  שלפנינו

מתיישבת  הקביעה  כי  קיימת  זכות  לערעור  שכנגד  עם  המגמה ,  כדבריה  של  הרשמת

 . לדון בסכסוכים מינהליים באופן יעיל
ידי  כל -על,  ובהם  ערעורי  סרק,  עודד  הגשת  ערעוריםשלילת  זכות  זו  יש  בה  כדי  ל

וזאת  במטרה  שלא  להחמיץ  את  השימוש  בזכות  לערער  אם  בעל  הדין ,  בעלי  הדין

כך  שהסכסוך  אליו ,  לרוב  יידונו  ערעורים  נפרדים  אלה  במאוחד.  שכנגד  יבחר  לערער

תידרש  ערכאת  הערעור  יהיה  ממילא  דומה  למצב  בו  מגישים  בעלי  הדין  ערעור 

המשפט -מה  יועילו  איפוא  חכמים  בקביעה  הפרשנית  כי  תקנות  בתי.  ור  שכנגדוערע

בכך  שונה  המקרה ?  המינהליים  יוצרות  הסדר  שלילי  לעניין  זכות  הערעור  שכנגד

 ,איסטבלישמנט.  אי.  אפ.  פי'  נ'  רוזנר  ואח  7768/95א  "שלפנינו  מזה  שנדון  בתיק  רע

  ערעור  שכנגד  לערעור שם  נדונה  השאלה  אם  יש  להתיר  הגשת,  159)  2(ד  מט"פ

תקנות :  להלן  (1979-ם"  לתקנות  ההוצאה  לפועל  התש120המוגש  לפי  תקנה  

כי  מההוראות )  כדן  יחיד(הגיע  שם  למסקנה    השופט  טירקל  חברי  הנכבד).  פ"ההוצל

פ  ובעיקר  תוך  השוואתן  להוראות  התקנות "  לתקנות  ההוצל120הקבועות  בתקנה  

וע  דרך  מיוחדת  לבירורם  של  ערעורים  על משתמעת  הכוונה  לקב',  בענייני  ערעורים

, ולא  רק  בצורתה,  שהיא  שונה  במהותה,  החלטות  וצווים  של  ראש  ההוצאה  לפועל

מכאן  הסיק  חברי  כי  מחוקק  המשנה .  'מדרך  הערעור  הרגילה  לפי  תקנות  סדרי  הדין
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מנת  שלא  לסכל -וזאת  על,  אכן  התכוון  לשלול  את  אפשרות  הגשת  הערעור  שכנגד

חברי  הוסיף  ונימק  את .    והייעול  בדיון  בערעורי  הוצאה  לפועלאת  מגמת  הקיצור

דעתו  בכך  שבכל  מקום  בו  הוחלו  התקנות  על  סדרי  הדין  בהוצאה  לפועל  נעשה  הדבר 

בענייננו .  בעוד  שבעניין  הערעור  שכנגד  נמנע  המחוקק  מלעשות  כן,  באופן  מפורש

דרים דעת  רחב  באימוצם  של  הס-המשפט  שיקול-ראינו  שהמחוקק  הותיר  לבית

וששיקולי  מגמת  החקיקה  מובילים  דווקא ,  "בשינויים  המחוייבים"מהתקנות  

 -המקרה  שלפנינו  שונה  גם  מהמקרה  שנדון  ב.  לאימוצה  של  זכות  הערעור  שכנגד

שם ,  433)  3(ד  לה"  פ,רשם  הפטנטים  והמדגמים'  ארזה  נ-יעקובי  תל  5/81צ  "בג

וע  בתקנות  עם  סדרי פסקנו  שלא  ניתן  ליישב  את  החלת  הסדר  הערעור  שכנגד  הקב

,   ובתקנותיה1972-ב"התשל,  )נוסח  חדש(הדין  כפי  שנקבעו  בפקודת  סימני  מסחר  

המצביעים  על  הכוונה  שכל  הליך  של  תקיפה  המכוון  להחלטת  הרשם  יוגש  תוך  אותו 

, המשפט  הגבוה  לצדק-מה  עוד  שגם  בהליכים  רגילים  המתנהלים  בפני  בית,  מועד

. אין  המשיב  רשאי  להגיש  עתירה  שכנגד,    אלואשר  דומים  במידה  מסויימת  להליכים

ותקנות ,  בעניין  אזרחי,  כאמור,  צ  אלא"  בג-בענייננו  לא  מדובר  בהליך  תקיפה  ב

המשפט  המינהליים  אינן  מצביעות  דווקא  על  קיומה  של  תכלית  השוללת  קיומו -בתי

 . של הערעור שכנגד
  שלפני   הגישה  את  הערעור  שכנגד  נשוא  הערעור1המסקנה  היא  שהמשיבה  .  6

 " .כדין

  בנימוק  כי  מדובר  באיחור בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעורנדונה    3206/003א  "בש  -ב

 : קלמנוביץ-מאק'  ח הרשמת'כבנפסק מפי . קצר שנבע עקב בעיה בריאותית

המשפט  המחוזי -דינו  של  בית-זוהי  בקשה  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  על  פסק"

בעניין ,  משפט  לעניינים  מינהליים-בתו  כביתבש,  )  ביין'סגן  הנשיא  ד'  כב(בחיפה  

 . עתירה מינהלית שהגישו המבקשים
אשר  נגרם  בשל  מצבו ,  בבקשה  נטען  כי  מדובר  באיחור  קצר  בן  ימים  ספורים  בלבד

 . 2הבריאותי של מבקש 
ביום .  12.3.00הדין  הומצא  למבקשים  ביום  -מן  הבקשה  ומצרופותיה  עולה  כי  פסק

אובחן ,    פנה  לבית  החולים23.3.00ביום  .  ל  קשה  בידו  ונחב2  נפל  המבקש  20.3.00

גם  לאחר  שחרורו  מבית  החולים .  26.3.00נותח  ושוחרר  לביתו  ביום  ,  כסובל  משבר

 . היו תפקודו וכושר עבודתו של המבקש לקויים
 : אינני סבורה שיש בעובדות אלו כדי להצדיק הארכת המועד להגשת הערעור

                                                           
 .1862) 2(2000על -תק, נה לערריםועדת המש' נ' עיריית שפרעם ואח 3206/00א "בש  3
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דהיינו ,  הדין  למבקש-יום  לאחר  המצאת  פסקהמועד  להגשת  הערעור  חל  שלושים  

 . כשבועיים ויותר לאחר שחרורו מבית החולים
הרי  אין  בראיות  שבפני  כדי ,  גם  אם  בתקופה  זו  היה  המבקש  מוגבל  במידה  כלשהי

או  לכל  הפחות  הגשת  בקשה  להארכת ,  להצדיק  הימנעות  מטיפול  בהגשת  הערעור

 . קנותוטרם חלוף המועד הקבוע בת, מועד מבעוד מועד
 528תקנה  (נראה  כי  על  המבקשים  להראות  טעמים  מיוחדים  להארכת  המועד  

19  לתקנות  אלו  ותקנה  2בצירוף  תקנה  ,  1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

, )משפט  לעניינים  מינהליים-סדרי  דין  בעתירות  לבית(לתקנות  התכנון  והבניה  )  ה(

מ "בע)  1989(ל  נופש  ותיירות  חברת  חוף  הכרמ  5537/98א  "וכן  בש,  1996-ו"התשנ

 . 1480) 1(99על -תק, 'עמותת אדם טבע ודין ואח' נ
אינני  סבורה  כי  נימוקי  הבקשה  עולים  כדי  טעמים  מיוחדים ,  בנסיבות  שפירטתי

 . 2להארכת המועד להגשת ערעורו של מבקש 
אשר ,  1לא  כל  שכן  אין  בהם  כדי  להצדיק  את  האיחור  בהגשת  ערעור  מטעם  מבקשת  

 " .את הבקשה, איפוא, אני דוחה .לא הובא כל נימוקלגביה 

דינו  של -בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסקנדונה    1761/004א  "בש  -ב

 : נפסק כי. המשפט המחוזי בבאר שבע בעתירה מינהלית-בית

עניינה  של  העתירה  המינהלית  באישור  תוכנית  מפורטת  להרחבת  מפעלן  של .  1"

עתרה  נגד  אישור  התוכנית ,    בבקשה  שבפני1'  משיבה  מסה,  העותרת.  המבקשות

ידי  הוועדה  המחוזית  לתכנון  ולבניה  מחוז  הדרום -שמיעת  התנגדותה  על-ונגד  אי

בשלב  זה 'דחה  )  לרון'  הנשיא  א'  כב(המשפט  המחוזי  -בית).    לבקשה2'  המשיבה  מס(

יבל קאך  ,    את  העתירה  לביטול  התוכנית'של  טרם  השלמת  מיצוי  ההליכים  הקודמים

  ביום .1'  את  הבקשה  החילופית  והורה  לוועדה  המחוזית  לדון  בהתנגדות  המשיבה  מס

נוסח (המשפט  -  לחוק  בתי81בקשה  בהתאם  לסעיף  '  1'    הגישה  המשיבה  מס3.2.00

כי  כל  עוד  לא ,  המשפט  המחוזי  יבהיר-ובה  ביקשה  כי  בית.  '1984-ד"התשמ,  )משולב

  בקשה  זו  הומצאה  למבקשות .נשמעה  התנגדותה  אין  התוכנית  מאושרת  ותקפה

 . 7.2.00ביום 
בה  מתבקשת  הארכת  המועד ,    הגישו  המבקשות  את  הבקשה  שבפני6.3.00ביום  .  2

 –הדין  נשוא  הערעור  -  לתיקון  פסק1להגשת  ערעור  עד  להכרעה  בבקשת  המשיבה  

, לטענתה.    מתנגדת  לבקשה1'  המשיבה  מס.  בין  אם  תתקבל  הבקשה  ובין  אם  לאו

בלא  הסבר  ממשי ,  ם  יום  לאחר  חלוף  המועד  להגשת  הערעורהוגשה  הבקשה  כעשרי

                                                           
 .1598) 2(2000על -תק, פלסטוקיט תעשיות' מ נ"מאיה בניה וקבלנות בע 1761/00א "בש  4
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כי  אין  המבקשות ,  1'  טוענת  המשיבה  מס,  לעניין  הקישור  לבקשה  לתיקון.  לאיחור

  אין  למבקשות  הסבר –ומכל  מקום  ,  יכולות  להיתלות  בבקשתה  היא  לתיקון  טעות

וכחודש ,  לכך  שבקשתן  הוגשה  כעשרים  יום  לאחר  חלוף  המועד  להגשת  הערעור

 . חר שנודע להן על בקשת התיקוןלא
ידי  שופט  אחד  בעתירה  מינהלית -דין  שניתן  על-המועד  להגשת  ערעור  על  פסק.  3

המשפט -סדרי  דין  בעתירות  לבית(לתקנות  התכנון  והבניה  )  ד(18קבוע  בתקנה  

, מועד  זה  ניתן  להארכה").  התקנות:  "להלן  (1996-ו"התשנ,  )לעניינים  מינהליים

אם  הראה  המבקש  סיבה  סבירה ...  דין-לבקשת  בעל  "בתקנותככל  מועד  אחר  הקבוע  
טעם "אין  המבקשות  נזקקות  ל:  הווה  אומר).  לתקנות)  ב(19תקנה    ("לעשות  כן

-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  :  והשוו(להארכת  המועד  "  מיוחד

סדרי  הדין  האזרחי ,  זוסמן'  י:  וראו"  (הסבר  מתקבל  על  הדעת"  די  להן  ב–)  1984

וכך  גם (דומה  בעיני  ,  עם  זאת).  888)  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  1995,  מהדורה  שביעית(

, ))לא  פורסם  ('פייג  אריאל  ואח'  יצחק  אבנון  נ  8906/99א  "  בש–כתבתי  בהליך  אחר  

מן  הראוי  להתחשב  במועדים ,  כי  בבחינת  בקשה  להארכת  מועד  בהליך  מעין  זה

) 3(ד  מב"פ,  פנחסי'  חזקי  נ  544/88פ  "בש:  והשוו(הקצרים  יחסית  שנקבעו  בתקנות  

 4719/93HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHTא  "בש:  וראו  גם;  798,  795

OF CANADA5720/95א  "בש;  650-651,  646)  5(ד  מז"פ,  'ריינהולד  ואח'    נ 

עזבון  המנוח '  דין  דב  שלמון  נ-עורך  486/99א  "בש;  )לא  פורסם  (יעקובי'  יעקובי  נ

כמו  גם  בעובדה  שעם  העברת  עתירות ,  ))  פורסםלא(ל  "נאסאן  יעקב  רובין  ז

המשפט  המחוזיים  הוארך  משך  הדיון  בהן  ונפרס  על  שתי  ערכאות -מינהליות  לבתי

" ?התכנון    האם  מהפך  בדיני–  לחוק  התכנון  והבניה  43תיקון  "רויטל  '  ש:  וראו(

  ).411 ,383 )ז"תשנ(כז משפטים 
המשיבה .  מועד  המבוקשתלהארכת  ה"  סיבה  סבירה"לא  מצאתי  בבקשה  שבפני  .  4

-הדין  באופן  שהיה  בו  כדי  להחמיר  את  השלכות  פסק-  ביקשה  את  תיקון  פסק1'  מס

הוא ,  כפי  שניתן,  הדין-לו  סברו  המבקשות  כי  פסק:  הווה  אומר.  הדין  על  המבקשות

  שומה  היה  עליהן  לעשות  זאת  בתוך  התקופה –שגוי  וכי  מן  הראוי  לערער  עליו  

קשת  התיקון  לא  היתה  מיטיבה  את  מצבן  ומבחינתן ההחלטה  בב.  שנקבעה  לכך  בדין

המשפט  המחוזי  נעתר -מה  גם  שלו  היה  בית.  לא  היה  טעם  להמתין  להכרעה  בה

היו )  כי  לא  כך  הם  פני  הדברים,    אני  למד1'  ומתגובת  המשיבה  מס(לבקשת  התיקון  

המבקשות  רשאיות  לערער  עליו  תוך  שלושים  יום  מן  המועד  בו  היתה  ניתנת  החלטת 

) 1984-ד"נוסח  משולב  התשמ(המשפט  -לחוק  בתי)  ג(81סעיף  :  וראו  (התיקון

רמי   4221/98א  "ע:  והשוו(  לתקן  את  הודעת  הערעור  שלהן  בהתאם  –ולחלופין  
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אהרן   4843/94א  "בש;  )לא  פורסם  (מ"בע)  1965(אזורים  בניין  '  וארץ  אלמגור  נ

בו  של  בעל בכך  שונה  מצבן  של  המבקשות  ממצ)).  לא  פורסם  (ורדה  זיידה'  שרון  נ

דין  המגיש  בקשת  תיקון  העשויה  לייתר  את  ערעורו  ומטעם  זה  הוא  מבקש  להמתין 

כי  המבקשות  לא  הציגו  כל  טעם ,  יש  לציין,  נוסף  על  כך.  עד  להכרעה  בבקשה

להשתהותן  בהגשת  בקשתן  עד  לחלוף  כחודש  מאז  נודע  להם  על  בקשת  התיקון 

ם  עקב  כך  אין  הן  זכאיות   וג–)  וכעשרים  יום  לאחר  שחלף  המועד  להגשת  ערעורן(

 . להארכת המועד המבוקשת
 1'  המבקשות  יישאו  בהוצאות  המשיבה  מס.  הבקשה  להארכת  מועד  נדחית  איפוא

  ".ח" ש1,500בסך 

בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  על  החלטה נדונה    8906/995א  "בש  -ב

, מינהלייםמשפט  לעניינים  -המשפט  המחוזי  בחיפה  בשבתו  כבית-אחרת  של  בית

 : נפסק כי. 1965-ה"התשכ, לחוק התכנון והבניה) א(א255כמשמעותו בסעיף 

-  נתן  בית31.10.99לאחר  שביום  ,  24.11.99ההחלטה  נשוא  הבקשה  ניתנה  ביום  .  1"

עניינה  של  ההחלטה  מיום .  דינו  בעתירה  המינהלית-המשפט  המחוזי  את  פסק

,   תוקפו  של  צו  מניעה  זמנילהארכת:    הוא  בבקשות  שונות  שהגיש  המבקש24.11.99

,   יום45  -  ב31.10.99דינו  מיום  -המשפט  המחוזי  בפסק-ידי  בית-שהוארך  על

לפי  פקודת ,  1להשבת  ערובה  שהפקיד  המבקש  ולנקיטת  סנקציות  נגד  המשיבים  

שלוש  הבקשות  נדחו .    עקב  הפרה  נטענת  של  צו  המניעה  הזמני–משפט  -בזיון  בית

 . ח" ש5,000 בסך 1והמבקש חוייב בהוצאות המשיבים 
זו  הודיעה .  26.11.99כוחו  ביום  -לטענת  המבקש  נמסרה  ההחלטה  האמורה  לבאת.  2

אותו  קיבל  ביום ,  לו  על  דבר  ההחלטה  טלפונית  בו  ביום  ושלחה  לו  העתק  ממנה

כי  לא  תוכל  לייצגו  בפניה ,  כוחו  הודיעה  לו-כי  באת,  המבקש  מוסיף  וטוען.  2.12.99

-המשפט  המחוזי  ובית-פנה  למזכירויות  בית,  ידומצ,  המשפט  העליון  והוא-לבית

. אך  פניו  הושבו  ריקם,  המשפט  העליון  בבקשה  לקבל  מידע  על  אפשרויות  הערעור

כי  עמדו  לרשותו  רק  שבעה ,    נאמר  לו13.12.99המשפט  העליון  ביום  -משהגיע  לבית

טובים  סיכוייו ,  לטענת  המבקש.  ימים  להגשת  בקשת  רשות  הערעור  וכי  המועד  חלף

על  שום  שמפאת  בעיות ,  ת  רשות  הערעור  ואין  לחסום  בפניו  את  הדרךבבקש

 . פרוצדורליות וכספיות לא עלה בידו להגיש את בקשת רשות הערעור במועד
הטריד  אותם  המבקש  בהליכים  רבים ,  לטענתם.    מתנגדים  לבקשה1המשיבים  .  3

חלטה כי  המבקש  עצמו  מודה  כי  הה,  עוד  טוענים  המשיבים.  ומקבילים  וכשל  בכולם

                                                           
 .448) 2(2000על -תק, פייג אריאל ופרץ שמעון' יצחק אבנון נ 8906/99א "בש  5



     528הארכת מועדים מכוח דינים שונים ויחסי הגומלין ביניהם לבין תקנה : 'שער ו

 
הארכת מועדים 592 

 

  והוא  היה  מודע  לתוכנה  עוד 26.11.99כוחו  ביום  -נשוא  הבקשה  הומצאה  לבאת

ידיעתו  אודות  המועדים  להגשת -בהתייחסם  לטענת  המבקש  בדבר  אי.  באותו  מועד

כי  המבקש  מתדיין  רבות  בערכאות  השונות ,  טוענים  המשיבים,  בקשת  רשות  הערעור

כוחו  או  עם  כל  משפטן -עם  באתמה  גם  שהיה  מיוצג  ויכול  היה  לברר  ,  ובקי  בסדריהן

כי  סיכויי  בקשת  רשות ,  עוד  טוענים  המשיבים.  אחר  את  המועדים  הרלוונטיים

-הואיל  והיא  מתייחסת  ביסודה  להחלטות  שלובנו  הן  בבית,  הערעור  קלושים

המשפט  המחוזי  והן  בוועדה  המחוזית  לתכנון  ולבניה  ועוסקת  בפסיקת  הוצאות 

 . בהןשערכאת ערעור אינה נוהגת להתערב 
סדרי  דין  בעתירות (לתקנות  התכנון  והבניה  )  א(18תקנה  .  דין  הבקשה  להידחות.  4

קובעת ")  התקנות:  "להלן  (1996-ו"התשנ,  )משפט  לעניינים  מינהליים-לבית

דין -מועדים  קצרים  במיוחד  לערעורים  ולבקשות  רשות  ערעור  על  החלטות  ופסקי

ן  להניח  כי  קביעה  זו  היא אי.  משפט  לעניינים  מינהליים-ידי  בית-שנתקבלו  על

; 798,  795)  3(ד  מב"פ,  פנחסי'  חזקי  נ  544/88פ  "בש:  והשוו(אקראיית  או  שרירותית  

 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF  4719/93א  "בש:  וראו  גם

CANADAיעקובי  נ  5720/95א  "בש;  650-651,  646)  5(ד  מז"פ,  'ריינהולד  ואח'    נ '

עזבון  המנוח  נאסאן '  דין  דב  שלמון  נ-עורך  486/99א  "בש;  )לא  פורסם  (יעקובי

המשפט  המינהליים  בהליכים -עוסקים  בתי,  כידוע)).  לא  פורסם  (ל"יעקב  רובין  ז

 –משפט  גבוה  לצדק  -המשפט  העליון  בשבתו  כבית-שנדונו  עד  לא  מכבר  בבית

הוועדה  המקומית '  יוסף  גיל  נ  991/94צ  "בג:  וראו(כערכאה  ראשונה  ואחרונה  

הוועדה  לבנייה '  נ'  סוקר  ואח  1921/94צ  "בג;  )לא  פורסם  (  ירושליםלתכנון  ולבניה

המשפט -יצירתם  של  בתי).  237)  4(ד  מח"פ,  '  מחוז  ירושלים  ואח,למגורים  ולתעשיה

 1995-ה"התשנ,  )43'  תיקון  מס(במסגרת  חוק  התכנון  והבניה  (לעניינים  מינהליים  

עתירות  מינהליות המשפט  המחוזי  לערכאה  ראשונה  לעניין  -הביאה  להפיכת  בית

שלבי -מטבע  הדברים  מאריך  הדיון  הדו.  והפכה  את  ההליך  המינהלי  להליך  דו  שלבי

יזמים  וכל  בעל  עניין  אחר  בהליך ,  הוודאות  בפניה  ניצבים  גופי  תכנון-את  תקופת  אי

  לתקנות  מועדים  קשיחים  להגשת  עתירה 3מטעם  זה  קוצבת  תקנה  .  התכנוני

משפט -המשפט  העליון  בשבתו  כבית-  בבית  להבדיל  מן  ההסדר  הנוהג–מינהלית  

   האם  מהפך  בדיני–  לחוק  התכנון  והבניה  43תיקון  "רויטל  '  ש:  וראו(גבוה  לצדק  

מטעם  זה  נקצבו  גם  מועדי  הערעור ).  383-411)  ז"תשנ(כז  משפטים  ,  "?התכנון

  לתקנות  סדר  הדין 528יחולו  הוראות  תקנה  ,  לכך-אי.    האמורה18הקבועים  בתקנה  

 . ביתר שאת) לתקנות) ה(19מכוח תקנה ( על ענייננו 1984-ד"שמהת, האזרחי
. להשתהותו  בהגשת  בקשת  רשות  הערעור"  טעם  מיוחד"המבקש  לא  הציג  כל  .  5
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כמי  שהיה  מיוצג .  כוחו  דאז-דבר  מתן  ההחלטה  נודע  לו  מייד  ביום  בו  הומצאה  לבאת

לתר לא  היה  דבר  שמנע  ממנו  לפנות  לא,  המשפט  המחוזי-במסגרת  ההליך  בבית

  אפילו  לא –את  זכויותיו  הדיוניות  )  או  עם  כל  משפטן  אחר(כוחו  ולברר  עמה  -לבאת

ידיעה  ואפילו  טעות  לעניין  המועד  החל  אינה -אי.  התכוונה  זו  להמשיך  ולייצגו

מהדורה   (סדרי  הדין  האזרחי,  זוסמן'  י.  (להשתהותו  זו"  טעם  מיוחד"יכולה  לשמש  

הפועלים  ליסינג '  וינשטין  נ  169/87  א"בש;  891)  לוין'  ר  ש"בעריכת  ד,  שביעית

הבנק  הבינלאומי  הראשון  לישראל   5469/85א  "וכן  בש;  787  ,785)  4(ד  מא"פ,  מ"בע

  מקל  וחומר  שכך  הם  פני  הדברים  בהליך –כאמור  ).  834)  5(ד  מח"פ,  מור'  מ  נ"בע

הבקשה   .שתכליתו  להביא  לבירור  יעיל  ומהיר  ככל  האפשר,  כעתירה  מינהלית

 ".חית איפואלהארכת מועד נד

 סמכות הארכת מועד לוועדת ערר .3
א 12אלה  האם  לוועדת  ערר  שהוקמה  לפי  סעיף    נדונה  הש1341/016)  יפו-א"ת(מ  "עת  -ב

  נתונה  הסמכות  להאריך  מועד  להגשתו  של  ערר 1965-ה"תשכה,  לחוק  התכנון  הבניה

 . בפניה

ים  על  כל  נתיביה אגב  סקירת  כל  סוגיית  הארכת  המועד,  גרוניס'    השופט  א'כבנפסק  מפי  

. סמכות  כזו  קיימת  וכי  ניתן  לבססה  מכוח  השלמת  חסר  או  מכוח  סמכות  טבועהכי  ,  השונים

וכי ".  טעם  מיוחד"ידי  ועדת  ערר  היא  -המידה  לפיה  תיבחן  בקשה  להארכת  מועד  על-אמת

עובדות  המקרה  נמצא  כי  המערערת  לא  השכילה  להראות  שנתקיים  במקרה  זה  טעם פי  -על

 :  וכדבריו.הארכת מועד להגשת עררמיוחד ליתן לה 

 מהלך הדיון "
-לאחר  שחלפנו  על  פני  המשוכה  הנוגעת  לדרך  הדיונית  שנקטה  המערערת  בבית.  7

תחילה  אדון  בסוגיה  של  מועד .  נוכל  לעבור  לדיון  בטענותיהם  של  הצדדים,  משפט  זה

, כי  השומה  המכרעת  הומצאה  לה  כדין,  אם  תתקבל  טענתה  של  המערערת.  ההמצאה

הערר  הוגש ,  כפי  שציינתי.  הרי  שדינו  של  ערעורה  להתקבל,  5.4.01ביום  ,  שונהלרא

  כמועד  אחרון 5.5.01המועד  של  שלושים  ימים  מביאנו  ליום  .  6.5.01לוועדה  ביום  

לחוק )  א(10סעיף  (שהרי  אין  לכלול  במניין  הימים  את  יום  ההמצאה  ,  להגשת  הערר

  היה –  5.5.01  –היום  האחרון  )).  חוק  הפרשנות:  להלן  (1981-א"התשמ,  הפרשנות

אין  למנות ,  מאחר  ומדובר  ביום  מנוחה  שהיה  היום  האחרון  שבתקופה.  יום  שבת

                                                           
 .907) 1(2002מח -תק, אגא וכט' הוועדה לתכנון נ 1341/01) יפו-א"ת(מ "עת  6
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אין ,  כפי  שנסביר  בהמשך.  לחוק  הפרשנות)  ג(10סעיף  :  אותו  במניין  שלושים  הימים

 . לקבל את טענתה של המערערת בעניין המועד
היא  האם  לוועדה  נתונה אתייחס  לשאלה  הנוספת  ו,  לאחר  הדיון  בסוגיית  ההמצאה

לחוק  התכנון )  ח(198מועד  שנקבע  בסעיף  ,  סמכות  להאריך  את  המועד  להגשת  ערר

לצורך  הדיון  בשאלה  זו  תיבחן  הסוגיה  של  הסמכות  להארכת  מועד  בהקשר .  והבניה

בהמשך  תידון  אף  השאלה  האם  ראוי  היה  להאריך  את  המועד  להגשת .  רחב  יותר

 . בידי הוועדהבהנחה שסמכות הארכה קיימת , ערר
 מועד ההמצאה של החלטתה של השמאית המכריעה 

השאלה  הראשונה  שיש  להחליט  בה  היא  מהו  המועד  בו  הומצאה  השומה  המכרעת .  8

או  שמא  היום  הוא ,  כגרסת  המערערת,  5.4.01האם  המועד  הוא  יום  :  למערערת

עמדתי  היא  שיש  לקבל  את  טענת  המשיבים .  כטענתם  של  המשיבים,  20.2.01

 . כפי שאף סברה הוועדה הנכבדה, יןבעני
שהמועד  להגשת  ערר  הוא  שלושים ,  לחוק  התכנון  והבניה  קובע)  4)(ה(198סעיף  

, ההוראה  איננה  קובעת.  'מיום  המצאת  החלטתו  של  השמאי  המכריע  לצדדים'ימים  

בוודאי  שבנסיבות  המקרה .  ידי  השמאי  המכריע-כי  ההמצאה  אפשרית  אך  ורק  על

, כפי  שתואר.  20.2.01  ולא  יום  5.4.01ועד  ההמצאה  ייחשב  יום  אין  לקבל  שמ,  הנוכחי

כי  השומה  המכרעת  מוכנה  וכי ,  28.8.00המשיבה  הודיעה  לצדדים  במכתב  מיום  

שני  הצדדים  לא  פעלו  כיאות .  תמציאה  לצדדים  ולוועדה  משתקבל  את  שכר  טרחתה

חלקם  של .  משנמנעו  במשך  חודשים  מספר  מלשלם  את  שכרה  של  המשיבה

בעקבות  זאת  הומצאה .  2001הטרחה  שולם  לבסוף  בחודש  ינואר  -  בשכרהמשיבים

פרקליטם  של  המשיבים  שלח  את  השומה .  ידי  המשיבה  למשיבים-השומה  על

כפי  שיוסבר ,  נסיבות  המקרה.  20.2.01המכרעת  למערערת  אשר  קיבלה  אותה  ביום  

, ררכי  היא  לא  היתה  רשאית  להגיש  ע,  מובילות  לדחיית  טענתה  של  המערערת,  מייד

 . כל עוד לא שילמה את חלקה בשכרה של המשיבה
המערערת  לא  נתנה  הסבר  מספק  מדוע  היא  נמנעה  במשך  חודשים  מלשלם  את 

מדובר  בחובה  לשלם  שכר  לאדם  שביצע  תפקיד  מכוח  מינוי .  שכרה  של  המשיבה

. המשיבה  מונתה  לשם  הכנת  שומה  מכרעת  וכך  עשתה  .ידי  הוועדה-שנעשה  על

מנת  לוודא  שאכן  שכרה -על.  זכאית  היא  לתשלום  שכרהמשהשלימה  את  מלאכתה  

היא  קבעה ;  היא  נקטה  בטכניקה  מקובלת,  ולא  תזדקק  לחסדי  הצדדים,  ישולם

בדרך  דומה  נוקטים  אף (שתמציא  את  השומה  לצדדים  לאחר  שתקבל  את  שכרה  

) א(33  -ו  )ב(31ראו  גם  ההסדר  שבסעיפים  ;  בוררים  לשם  הבטחת  תשלום  שכרם

גלובוס  למזרח   66/67,  678/66א  "וכן  ראו  ע,  1968-ח"שכהת,  לחוק  הבוררות
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 . 151, 146) 2(ד כא"פ, מ"רולקס בע' מ נ"תעשייני עטים וצרכי משרד בע
השיהוי  מצידה .  שני  הצדדים  חייבים  היו  לשלם  את  שכרה  של  המשיבה  תוך  זמן  סביר

ו אינו  מוצדק  ואינ,  אינו  ראוי,  2001עד  לתשלום  חלקה  בחודש  מרץ  ,  של  המערערת

המשמעות  היא  שבאמצעות ,  אילו  נתקבלה  טענתה  של  המערערת  בעניין  זה.  סביר

מסוגלת  היא  להשיג  דחיה  של ,  הפרת  החובה  שהיתה  מוטלת  עליה  לשלם  את  השכר

אין  לקבל  שהמערערת  תשלוט  על  המועד  של  מניין  הימים .  המועד  להגשת  ערר

קשר  דומה ראו  והשוו  בה(קיום  חיוב  המוטל  עליה  -להגשת  ערר  באמצעות  אי

נציבות   3602/97א  "ע:  תקופת  התיישנותלגבי  תחילת  המועד  למניינה  של  ,  במקצת

מחדלם ).  הדין-  לפסק30סעיף  (  297)  2(ד  נו"פ,  שחר'  מס  הכנסה  ומס  רכוש  נ

אין  בו ,  שאף  הם  לא  שילמו  את  השכר  במשך  מספר  חודשים,  המקביל  של  המשיבים

המשיבים  שילמו  את  חלקם ,  מכל  מקום.  כדי  להצדיק  את  מחדלה  של  המערערת

. קיבלו  עותק  מן  השומה  מידי  המשיבה  ואז  המציאו  את  השומה  למערערת,  בשכר

 . אירועים אלה התרחשו לפני שהמערערת ראתה לנכון לשלם למשיבה את שכרה
  בקשה  לפסילת  השומה 9.1.01המערערת  הגישה  לוועדה  עוד  ביום  ,  יתרה  מזו

ת  כי  היא  לא  היתה  רשאית  להגיש כיצד  נקבל  את  טענתה  של  המערער.  המכרעת

וכאשר  היא  עצמה  נקטה ,  הטרחה-ערר  כל  עוד  לא  שילמה  את  חלקה  שלה  בשכר

אם  המערערת  היתה  יכולה  להגיש  את !  ?מהלך  אחר  נגד  השומה  עוד  לפני  התשלום

 . מהגשת ערר, לפי השקפתה שלה, הרי שלא היתה שום מניעה, בקשת הפסילה
מכרעת  הומצאה  למערערת  כדין  ביום כי  השומה  ה,  המסקנה  המתבקשת  היא

20.2.01 . 
אין  צורך  להידרש  לסוגיה  האם  כאשר  בעל  דין  יודע  על  דבר  החלטה ,  לאור  מסקנתנו

בעניין  זה (יש  לראות  במועד  הידיעה  כשווה  ערך  למועד  ההמצאה  ,  שניתנה  בעניינו

' אסמאעיל  נ  1113/97א  "רע;  328)  1(ד  מ"פ,  אהרון'  יעיש  נ  203/84א  "ע:  ראו

; 832)  2(ד  כז"פ,  עמירב'  פיורקו  נ  244/73א  "ע,  ומולם,  59)  2(97על  -תק,  ימאןסל

) 2(ד  נד"פ,  מ"בע)  1990(אוליצקי  כריה  '  מ  נ"מנורה  איזו  אהרון  בע  1890/00א  "בש

העוסק  בהמצאה  של ,  668)  1(ד  נו"פ,  גבאי'  לאופר  נ  2793/01א  "רע,  וכן  ראו;  840

כי  הואיל  והמערערת  הגישה ,    נעיריחד  עם  זאת).  אזהרה  בהליכי  הוצאה  לפועל

אפשר  שמועד  זה  יכול ,    בקשה  לפסילתה  של  השומה  המכרעת9.1.01לוועדה  ביום  

אין  מקום  לדון ,  מכיוון  שטענה  זו  לא  נטענה.  להחשב  כשווה  ערך  למועד  ההמצאה

 . בה
ומאחר ,  20.2.01מאחר  והמועד  להגשת  ערר  הוא  תוך  שלושים  ימים  מיום  

. ברי  כי  הערר  הוגש  באיחור,  5.4.01רר  לוועדה  אך  ביום  והמערערת  הגישה  את  הע
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עתה  יש  לברר  את  השאלה  האם  הוועדה  הנכבדה  מוסמכת  להאריך  את  המועד 

 . להגשת ערר
  כללי –הסמכות להאריך מועד 

תוך  שלושים  ימים  מיום ,  כאמור,  המועד  להגשת  ערר  על  השומה  המכרעת  הוא.  9

 ). לחוק התכנון והבניה) 4)(ה(198סעיף (המצאת החלטתו של השמאי המכריע 
לעניין  הגשת  ערר  על  החלטתה  של ,  לאותו  חוק)  ד(198הוראה  דומה  כלולה  בסעיף  

 .  לחוק האמור197שהוגשה לפי סעיף , ועדה מקומית לדחות תביעה לפיצויים
בסעיף .  בהסדר  בו  המועד  להגשתו  של  ערר  קבוע  בחקיקה  ראשית,  אם  כן,  מדובר

לא  מצאנו  הוראה  אחרת  בחוק  התכנון .  ת  הארכת  מועד  אין  הוראה  המאפשר198

והבניה  המאפשרת  הארכת  מועד  להגשת  ערר  מבין  העררים  שניתן  להגישם  לפי 

אם  נפנה  לחקיקת  המשנה  הרלוונטית  נגלה  שאף  היא  אינה  כוללת .  198סעיף  

מכוון  אני  לתקנות  התכנון .  198הוראה  המאפשרת  הארכתו  של  מועד  שנקבע  בסעיף  

 . 1997-ח"התשנ, ) לחוק198רי דין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף סד(והבניה 
 : התקנות כוללות את ההוראות הבאות

סמכות  יושב  ראש  ועדת  הערר  כל  עניין  הנוגע  לסדרי  הדין  בערר  שלגביו  .15'
רשאי  יושב  ראש  ועדת ,  לא  נקבעה  הוראה  מפורשת  בחוק  או  בתקנות  אלה

 ... הערר לתת הוראות לגביו
, מנימוקים  שיירשמו  בכתב,  כת  מועדים  יושב  ראש  ועדת  ערר  רשאיהאר . 19

ובלבד  שהסכום  הכולל  של  ימים ,  להאריך  כל  מועד  הקבוע  בתקנות  אלה
  '.שניתוספו לא יעלה על שישים ימים

בשל  כך ?  ולו,    אינה  מהווה  מקור  לסמכות  להארכת  מועד15אין  ספק  שתקנה  

 ,19אף  תקנה  .  חוק  התכנון  והבניה  ל198שהמועד  להגשת  ערר  נקבע  במפורש  בסעיף  

אינה  מאפשרת  הארכת  מועד  שנקבע  בסעיף ,  המתייחסת  ספציפית  להארכת  מועדים

ר  ועדת  ערר  להאריך  מועד  מוגבלת  אך  לעניין  מועדים  הקבועים "סמכותו  של  יו.  198

קובעת  כי  תשובה  לערר  תוגש  תוך  שלושים )  א(6תקנה  ,  כך  למשל.  באותן  תקנות

אין  בסמכותו  של .  ר  ועדת  ערר  להאריך  מועד  זה"מוסמך  יו,  כן-על.  ימים  מיום  קבלתו

 . ר ועדת ערר להאריך מועד הקבוע בחוק עצמו"יו
נרחיב  עתה  את  עיוננו  בחוק  התכנון  והבניה  להסדרים  אחרים  בהם  מוקנית .  10

. שמא  נמצא  בהם  הסדר  המאפשר  הארכת  מועד  להגשת  ערר,  סמכות  לוועדת  ערר

 . אלא נתייחס לחלקם, לכל אחד ואחד מן ההסדרים שבחוקאין בכוונתנו להתייחס 
  לחוק  התכנון  והבניה  מוסמכת  אף  לדון 198ועדת  ערר  הדנה  בעררים  לפי  סעיף  

, לגבי  הרכבה  של  ועדת  ערר(בעררים  המוגשים  לפי  הוראות  אחרות  שבאותו  חוק  
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ון לד,  )2)(ב(78מכוח  סעיף  ,  ועדת  ערר  מוסמכת,  כך  לדוגמה).  א  לחוק12ראו  סעיף  

היתרי  שימוש ,  בערר  על  החלטה  של  ועדה  מקומית  לקבוע  תנאים  למתן  היתרי  בניה

בעקבות  החלטה  על  הכנת  תוכנית  ופרסום  ההחלטה ,  או  אישור  תשריט  חלוקה

ועדת  ערר  רשאית  אף  לדון  בערר  על  החלטה  של .    לחוק77בהתאם  לסעיף  ,  ברשומות

הוראה .  לחוק)  א(112סעיף  :  ועדה  מקומית  לאשר  או  לדחות  תוכנית  שבסמכותה

מסמיכה  ועדת  ערר  לדון  בערר  על ,    שבו152בסעיף  ,  אחרת  בחוק  התכנון  והבניה

או ,  לחוק'  החלטה  של  ועדה  מקומית  או  רשות  רישוי  לסרב  ליתן  היתר  לפי  פרק  ה

בעוד  שלעניין .  לדחות  התנגדות  שהוגשה  לגבי  בקשה  לשימוש  חורג  או  להקלה

אין ,  78היינו  לפי  סעיף  ,  ה  של  ועדת  עררהדוגמה  הראשונה  שהובאה  באשר  לסמכות

הרי  בשני  המקרים  האחרים  קובע  החוק ,  הוראה  בחוק  הקובעת  מועד  להגשת  ערר

נשאלת ).  בהתאמה,  )1)(א(152-ו)  ב(112סעיפים  (במפורש  מועד  להגשת  ערר  

, בהם  נקבע  מועד  בחוק  עצמו  להגשת  ערר,  האם  באותם  מקרים  אחרים,  השאלה

בחוק  התכנון  והבניה  אין  הוראה .  הו  להאריך  המועדנתונה  סמכות  לגורם  כלש

, חקיקת  משנה  העוסקת  בסדרי  דין  בפני  ועדת  ערר.  המקנה  סמכות  להאריך  המועד

תקנות  התכנון :  אכן  קיימת,    לחוק198ככל  שהיא  דנה  בעררים  שאינם  לפי  סעיף  

 אף  בתקנות  אלה  אין  שום  הוראה.  1996-ו"התשנ,  )סדרי  הדין  בוועדות  ערר(והבניה  

 . המקנה סמכות להאריך מועד להגשת ערר
בין  לוועדת  ערר  ובין ,  כי  לא  הוקנתה  סמכות  לגורם  כלשהו,  מן  הבדיקה  עד  כה  עולה

בעלות  הרכב ,  כי  ועדות  ערר  נוספות,  יצויין.  להאריך  מועד  להגשת  ערר,  לגוף  אחר

כך .  פועלות  מכוח  הוראות  אחרות  בחוק  התכנון  והבניה,  אחר  וסמכויות  שונות

ועדת  ערר  לגבי ,  )לפי  התוספת  השניה  לחוק(קיימת  ועדת  ערר  למימי  חופין  ,  למשל

אין  עסקינן ).  בהתאם  לתוספת  הרביעית  לחוק(עניינים  הנוגעים  לשימור  אתרים  

א  לחוק 12אלא  אך  בוועדות  שהוקמו  בהתאם  לסעיף  ,  בוועדות  ערר  מן  הסוג  האחרון

 . התכנון והבניה
פיו  הוראה -נון  והבניה  או  בתקנות  שעלשאין  בחוק  התכ,  מסקנת  הביניים  היא

 . המקנה סמכות להאריך מועד להגשת ערר מן העררים בהם אנו עוסקים
, דין  מינהליים-הוא  חוק  בתי,  אפנה  עתה  להסדר  בחוק  אחר  שראוי  לבחון  אותו.  11

, חוק  זה  כולל  בסעיף  ההגדרות).  דין  מינהליים-חוק  בתי:  להלן  (1992-ב"התשנ

 : באלה המילים" דין-בית"או , "דין מינהלי-בית"ונח הגדרה של המ, 1סעיף 
, ערכאה  המוקמת  בידי  שר  או  רשות  מינהלית  אחרת  ויש  לה  סמכות  שפיטה'

ועדת  ערר  או  ועדת  ערעור  ובין  אם  היא  מכונה ,  דין-בין  אם  היא  מכונה  בית
 ' .בשם אחר
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רה לעניין  ההגד"  דין-בית"שוועדת  ערר  בה  אנו  עוסקים  מהווה  ,  אצא  מן  ההנחה

שבו  את  המועד  להגשת  ערר )  א(22דין  מינהליים  מסדיר  בסעיף  -חוק  בתי.  האמורה

המועד  הקבוע  שם  הוא  ארבעים  וחמישה  ימים  מיום .  על  החלטה  של  רשות  מינהלית

אשר  קובעת  כי  ראש ,  )ב(22בסעיף  ,  בצד  הוראה  זו  מצוייה  הוראה  נוספת.  ההמצאה

מטעמים "ד  להגשת  ערר  רשאים  להאריך  את  המוע,  הדין  או  ראש  המותב-בית

אילו  חלה  הוראה  זו  על  ועדת  ערר  הפועלת  לפי  חוק  התכנון ".  מיוחדים  שיירשמו

דין  מינהליים -חוק  בתי,  דא  עקא.  היה  בכך  משום  פתרון  לשאלה  שהצגנו,  והבניה

דין  המפורטים  בתוספת  לחוק  ועל -אך  ורק  על  בתי,  שבו)  א(4מכוח  סעיף  ,  חל

ועדת .  דין  מינהליים  יחול  לגביה-כי  חוק  בתי,  רערכאה  אחרת  שנאמר  עליה  בחוק  אח

אינה  נזכרת ,  א  לחוק  התכנון  והבניה12זו  שהוקמה  לפי  סעיף  ,  ערר  שמעניינת  אותנו

בתוספת  האמורה  ולא  מצינו  בחוק  התכנון  והבניה  כי  נאמר  שיחולו  לגביה  ההוראות 

 . דין מינהליים-שבחוק בתי
אין ,  ועדת  ערר  מן  הסוג  בו  עסקינןדין  מינהליים  איננו  חל  על  -אף  שחוק  בתי.  12

פי  המינוח  המקובל  במשפט -על,  "דין-בית"ספק  בדבר  כי  ועדת  ערר  כזו  הינה  בגדר  

, פי  דין  להכריע  בסכסוך-אשר  הוסמך  על,  משפט-שאינו  בית,  מדובר  בגוף.  המינהלי

כלל  החלטה  של -בדרך,  בעוד  הוא  פועל  כערכאת  ביקורת  על  החלטה  של  גורם  אחר

ח  הוועדה  לענייני  רשויות  מעין "דו:  דין  ראו-למאפיינים  של  בית  (רשות  מינהלית

בין  זו  של  הכנסת  ובין  זו ,  לאחר  שנתברר  כי  בחקיקה).  6-7'  עמ,  )ה"תשל(שיפוטיות  

לא  נמצא  מקור  לסמכות  של  ועדת  ערר  להאריך  מועד  להגשת ,  של  מחוקק  המשנה

פסיקה  לנושא  זה נפנה  לבדוק  כיצד  התייחסה  ה,  ערר  שנקבע  בחוק  התכנון  והבניה

 -המשפט  העליון  ב-השאלה  עלתה  בבית.  דין  מינהליים  אחרים-בכל  הנוגע  לבתי

. 87)  2(ד  כד"פ,  הדין  לערעורים  לביטוח  לאומי-בית'  אלקיים  נ  156/70צ  "בג

 . הדין לעבודה-פי הדין שקדם להקמתם של בתי-הסיטואציה התעוררה על
שהוחלף ,  1968-ח"התשכ,  )נוסח  משולב(לחוק  הביטוח  הלאומי  )  א(234בסעיף  

-כי  שר  המשפטים  רשאי  להתקין  תקנות  סדרי  דין  לגבי  בתי,  בין  השאר,  נקבע,  מאז

הדין -השר  התקין  תקנות  ובהן  נקבע  כי  יש  להגיש  תביעה  לבית.  הדין  לביטוח  לאומי

ידי  המוסד  לביטוח  לאומי  בדבר  דחיית -תוך  ששה  חודשים  מיום  שניתנה  הודעה  על

אשר  טען  כי  נפגע  בתאונת ,  דחה  את  תביעתו  של  העותרהמוסד  .  תביעה  לגימלה

בקשתו .  הדין  הוגשה  באיחור  שעלה  במקצת  על  חודש  ימים-התביעה  לבית.  עבודה

הדין  לערעורים -אף  בית.  הדין-ידי  בית-של  העותר  להאריך  את  המועד  נדחתה  על

-כי  אין  לבית,  המשפט  הגבוה  לצדק  דחה  את  העתירה  בקובעו-בית.  דחה  את  ערעורו

 . ין סמכות טבועה להאריך את המועדהד
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דוגמת ,  דין-הדין  בשלב  זה  הייתי  צריך  לומר  כי  לבית-אילו  סיימתי  את  פסק.  13

בהעדר  הסמכה  מפורשת ,  אין  סמכות  להאריך  את  המועד  להגשת  ערר,  הוועדה

נראה  לי  כי  ראוי ,  אולם.  מהתקנות  ומהפסיקה,  שהרי  כך  מתחייב  מן  החוק,  לעשות  כן

מה  גם  שהפסיקה  בעניין  הינה  דלה  ומה ,    בחינה  מדוקדקת  יותרלבחון  את  השאלה

, לדעתי,  אשר  מובילות,  עוד  שמאז  הפסיקה  שהזכרנו  זה  עתה  חלו  התפתחויות

לשם  כך  אפנה  לעיון  בסוגיה  זהה .  לתוצאה  שונה  באשר  לסמכות  להאריך  מועד

משפט  נתונה  הסמכות -כוונתי  לשאלה  האם  לבית.  המשפט-שהתעוררה  לגבי  בתי

 . יך מועד להגשת הליך בפניולהאר
 הארכת מועד הקבוע בחיקוק בדיון אזרחי 

  לתקנות 528בתחום  הדיון  האזרחי  מצויה  התשובה  לשאלה  שהוצגה  בתקנה  .  14

בתקנה  זו ).  תקנות  סדר  הדין  האזרחי:  להלן  (1984-ד"התשמ,  סדר  הדין  האזרחי

ידי -ג  שנקבע  עלאבחנה  בין  מועד  לעשיית  דבר  שבסדר  דין  או  בנוה,  כידוע,  קיימת

אותנו  מעניין  הסוג .  לבין  מועד  כאמור  שנקבע  בחיקוק)  או  הרשם(המשפט  -בית

או (המשפט  -רשאי  בית,  לפי  התקנה  הנזכרת.  העוסק  במועד  שנקבע  בחיקוק,  השני

  לתקנות 2תקנה  .  להאריך  מועד  שנקבע  בחיקוק  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו)  הרשם

-בכל  עניין  אזרחי  המובא  לפני  בית'יחולו  כי  תקנות  אלה  ,  סדר  הדין  האזרחי  מורה
  לא  ינהגו  לפי –אולם  במידה  שבעניין  פלוני  נוהגים  לפי  סדר  דין  אחר  ...  משפט

כי ,  מנת  שנקבע-די  בכך  על.  משפט-שוועדת  ערר  איננה  בית,  פשיטא.  'תקנות  אלה

תקנות  סדר  הדין  האזרחי  אינן  חלות  לגבי  ועדת  ערר  הפועלת  לפי  חוק  התכנון 

האם  עניין  הנדון  בפני  ועדת  ערר  בא ,  אין  צורך  לבחון  את  השאלה,  פיכךל.  והבניה

כי  לעיתים  מוצאים ,  2נעיר  לגבי  תקנה  .  ל"  הנ2כאמור  בתקנה  ,  "עניין  אזרחי"בגדר  

כי  תחולנה  תקנות  סדר  הדין ,  אנו  בהסדרים  אחרים  בחקיקת  משנה  הוראה  הקובעת

  לתקנות  פשיטת 2תקנה  ,  שלראו  למ(בשינויים  המחוייבים  ,  כולן  או  חלקן,  האזרחי

ערעורים  בענייני  מס (משפט  -  לתקנות  בית9ותקנה  ,  1985-ה"התשמ,  הרגל

הדוחה  ומסייגת  את  החלתן  של ,  אולם  ראו  גישה  הפוכה;  1978-ט"התשל,  )הכנסה

 ). משפט מינהליים- לתקנות בתי20בתקנה , תקנות סדר הדין האזרחי
י  מקנות  סמכות  להאריך  מועד אף  שכיום  ברור  כי  תקנות  סדר  הדין  האזרח.  15

חוזרים  אנו  לאחור  לתקופה .  הרי  בעבר  פני  הדברים  היו  שונים,  שנקבע  בחיקוק

המשפט -חוק  בתי:  להלן  (1957-ז"התשי,  המשפט-שקדמה  לחקיקתו  של  חוק  בתי

המשפט  האזרחיים  היו  קבועים  בתקנות  הפרוצידורה -כללי  הדיון  בבתי).  המקורי

המשפט -בבית.  1940,  משפט  השלום-ידורה  בבתי  ובתקנות  הפרוצ1938,  האזרחית

משפט  מחוזי  נתונה  סמכות  להאריך  מועד -העליון  התעוררה  השאלה  האם  לבית
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' עמבור  נ  1/49א  "ע:  דינו  שאישר  פסק  בורר-להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על  פסק

-כי  סמכות  כאמור  אינה  נתונה  לבית,  ברוב  דעות  הוחלט.  397ד  ב  "פ,  ורשיצקי

מצאה  הוראה  בדין  שהקנתה  סמכות  להאריך  מועד  שנקבע שכן  לא  נ,  המשפט

בין ,  1120,  1119  )2(ד  יב"פ,  רוזנברג'  נ'  קרמרז  276/58'  המ,  וכן  ראו(בחיקוק  

והן  בדעת ,  חשין'  ז'  השופט  ש'  כבידי  -שניתנה  על,  הן  בדעת  הרוב).  ה-האותיות  ד

 . ה היאנאמר כי סמכות מעין זו דרושה ונחוצ, השופט זילברג' כבמפי , המיעוט
ל  הותקנו  תקנות  לתיקון "  הנ1/49א  "  ע-הדין  ב-כשלוש  שנים  לאחר  שניתן  פסק

 11בתקנה  ).  1130'  עמ,  283,  29.6.52ת  "ק  (1952-ב"התשי,  סדרי  הדין  בדיון  אזרחי

כל  מועד  או  זמן 'המשפט  רשאי  להאריך  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו  -כי  בית,  נאמר

הוראה  זו  לא  נתנה  פתרון .  'יהןפ-משפט  או  על-לפעולה  שנקבע  בתקנות  בית

לאחר  חקיקתו ,  1958רק  בשנת  .  לאותם  מקרים  בהם  המועד  נקבע  בחקיקה  ראשית

כך  שניתנה  סמכות ,  הוסדר  העניין  באופן  מלא,  המשפט  המקורי-של  חוק  בתי

  הקודמת  הוחלפה  ובמקומה  באה  תקנה 11תקנה  .  להאריך  גם  מועד  שנקבע  בחיקוק

 ): 872' עמ, 778, 20.3.58ת "ק(בזו הלשון 
פיו  לעשיית  דבר  שבסדרי  דין  או -כל  מועד  או  זמן  שנקבעו  בחיקוק  או  על'

המשפט  או  הרשם  להאריכם  מטעמים  מיוחדים -רשאים  בית,  שבנוהג
 ' .שיירשמו

  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  ימצא  בסייפא  שלה  את  הגלגול 528המעיין  בתקנה  

 .  האמורה11הנוכחי של תקנה 
רות  לגבי  ההסדר  להארכת  מועדים  שבתקנות  סדר  הדין נעיר  עתה  שתי  הע.  16

 : האזרחי
" חיקוק"המונח  .    עוסקת  בסמכות  להאריך  מועד  שנקבע  בחיקוק528תקנה  .  א

הסמכות ,  כן-על).    לחוק  הפרשנות1סעיף  "  (חוק  או  תקנה:  "מוגדר  במילים  אלה

  מאפשרת  להאריך  מועד 528המשפט  ולרשם  לפי  הסייפא  של  תקנה  -המוקנית  לבית

ד "פ,  מנהל  מס  רכוש  וקרן  פיצויים'  אלבר  נ  916/79א  "ע(שנקבע  בחקיקה  ראשית  

 ). 393) 4(לו
יכולה  להישאל  השאלה  הכיצד  מוסמך  שר  המשפטים  לקבוע  בחקיקת  משנה .  ב

האם  אין  הדבר ?  משפט  או  רשם  רשאי  להאריך  מועד  שנקבע  בחקיקה  ראשית-שבית

כאמור  בסעיף ,  ד  בסתירה  לחוקעומד  בניגוד  לכלל  הבסיסי  הקובע  שתקנה  לא  תעמו

התשובה  הפשוטה  לפירכה  זו  מצויה  כיום ?  )נוסח  חדש(לפקודת  הפרשנות  )  4(16

חוק :  להלן  (1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  -לחוק  בתי)  2)(א(108בסעיף  

, כי  שר  המשפטים  רשאי  להסדיר  בתקנות  סדרי  דין,  נאמר  שם).  המשפט  הנוכחי-בתי
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אף  אם  נקבעו ,    לעשיית  דבר  שבסדרי  דין  או  בנוהגהארכת  מועדים'בין  היתר  

זהו ).  המשפט  המקורי-לחוק  בתי)  2(46הנוסח  הופיע  לראשונה  בסעיף    ('בחיקוק

אף  היותה  סותרת -אשר  עומדת  בתוקף  על,  אחד  מאותם  מקרים  של  חקיקת  משנה

 ). 86-89' עמ, )1986(' כרך א, משפט מינהלי, ' בברכה, ראו בנושא זה(חקיקה ראשית 
  הסדרים אחרים –הארכת מועד 

המשפט  התעוררה  אף  בנושאים -הסוגיה  של  הארכת  מועד  להגשת  הליך  לבית.  17

בעבר ,  כך  למשל.  מקום  שלא  היתה  הוראה  מפורשת  המסדירה  את  הנושא,  נוספים

נדונה  השאלה  האם  נתונה  סמכות  להאריך  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור 

' כב.  המשפט  המחוזי  בערעור-ין  של  ביתד-המשפט  העליון  על  פסק-בפלילים  לבית

קבע  כי  סמכות  כאמור  אינה ,  )ברטוב'  השופט  ד(המשפט  העליון  -הרשם  של  בית

הקביעה .  138)  3(ד  לה"פ,  מ"סלון  מרכזי  בע'  מדינת  ישראל  נ  246/81'  המ:  קיימת

בו  נאמר  שניתן ,  1965-ה"תשכה,    לחוק  סדר  הדין  הפלילי182התבססה  על  סעיף  

בשנת .  גשת  ערעור  ולא  היתה  התייחסות  לבקשת  רשות  ערעורלהאריך  מועד  לה

נוסח (  לחוק  סדר  הדין  הפלילי  201  תוקן  החוק  ועתה  נאמר  במפורש  בסעיף  1995

כי  הסמכות  להארכת  מועד  חלה  הן  לגבי  ערעור  והן  באשר ,  1982-ב"התשמ,  )משולב

 . לבקשת רשות ערעור
 . המשפט העליון-סף לביתבעיה דומה התעוררה בקשר למועד הגשת בקשה לדיון נו

אין  סמכות  להאריך  מועד ,  כי  בהעדר  הוראה  מפורשת  בנושא,  בעניין  אחד  נקבע

 . 1918 )2(ד יג"פ, חרפ' לונדון אשורנס נ 403/59' המ: להגשת עתירה לדיון נוסף
המשפט  העליון  להאריך  מועד -גם  נושא  זה  הוסדר  וכיום  נתונה  סמכות  לרשם  בית

,   לתקנות  סדר  הדין  בדיון  נוסף4תקנה  ":  עם  מיוחד  לכךאם  הראה  העותר  ט"כאמור  

 ). תקנות הדיון הנוסף: להלן (1984-ד"התשמ
נתייחס  לעניין ,  מאחר  והזכרנו  את  הנושא  של  המועד  להגשת  עתירה  לדיון  נוסף.  18

  לתקנות  הדיון 7כוונתי  היא  לתקנה  .  אחר  הקשור  בהארכת  מועד  בנוגע  לדיון  נוסף

  כי  אם  העותר  אינו  ממלא  אחר  הוראת  הרשם  בעניין  מתן ,בתקנה  זו  נקבע.  הנוסף

אולם  רשאי  נשיא ,  תימחק  העתירה'ערובה  לשיפוי  המשיב  תוך  המועד  שקבע  הרשם  

המשפט  העליון  להאריך  את  המועד  אם  נתבקש  לכך  לפני  תום  המועד  ואם  ראה -בית

-  נשיא  בית'השאלה  שנדרשה  לתשובה  היא  האם  לכב.  'טעם  מספיק  להארכה

אף  אם  הבקשה  הוגשה  לאחר ,  ליון  נתונה  סמכות  להאריך  את  המועדהמשפט  הע

נפסק  כי  ניתן  לעשות  שימוש ,  חרף  לשונה  של  התקנה.  תום  התקופה  שקצב  הרשם

כאשר ,  לשם  הארכת  מועד  במקרים  מתאימים"  סמכות  טבועה"במה  שהוגדר  כ

-תק,  השופט  שרון'  צירינסקי  נ  5566/98צ  "דנג(הבקשה  הוגשה  לאחר  חלוף  הזמן  
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) 2(96על  -תק,  ידיעות  אחרונות'  קראוס  נ  7325/95א  "דנ,  אולם  ראו;  272)  3(98ל  ע

 )2(ד  יג"פ,  פרובק'  מ  נ"מוטור  יוניון  חברה  לביטוח  בע  297/59'  המ:  ובעבר,  1167

1280.(  
המשפט  חוזר  ועולה  במקרים -הנושא  של  הארכת  מועד  לנקיטת  הליך  בבית.  19

, הדבר  אינו  מפתיע.  ות  הארכת  מועדכאשר  אין  הוראות  בחיקוק  המאפשר,  שונים

הגורמות  לאדם ,  שכן  נסיבות  החיים  הן  כאלה  שמציגות  לעיתים  סיטואציות  קשות

נזכיר ,  מכל  מקום.  עוד  נחזור  לכך  בהמשך.  להחמיץ  את  המועד  להגשתו  של  הליך

שלא  על  דרך  הכרה ,  המשפט  העליון  לבעיה  הנזכרת-עתה  פתרון  שמצא  רשם  בית

 . מועדבסמכות טבועה להאריך 
הדין -המשפט  העליון  על  החלטה  של  בית-בעניין  אחד  מדובר  היה  בערעור  לבית

, המועד  להגשת  ערעור  הוא  שלושים  ימים.  הדין-המשמעתי  הארצי  של  לשכת  עורכי

ואף  חקיקת ,  אותו  חוק.  1961-א"התשכ,  הדין-  לחוק  לשכת  עורכי71כאמור  בסעיף  

שאלה  דומה  התעוררה .  ועדלא  דנו  כלל  באפשרות  של  הארכת  מ,  המשנה  שמכוחו

-ידי  בית-דין  שניתן  על-המשפט  העליון  על  פסק-בכל  הנוגע  להגשת  ערעור  לבית

-ג"התשכ,  )משמעת(בהתאם  לחוק  שרות  המדינה  ,  דין  משמעתי  של  עובדי  המדינה

. גם  במקרה  זה  לא  נעשה  הסדר  בחוק  או  בחקיקת  משנה  לגבי  הארכת  מועד.  1963

ברור  שתקנות ,  ים  לפי  שני  החוקים  הנזכריםמאחר  ומדובר  היה  בהליכים  משמעתי

' כב.    סייפא528ולפיכך  לא  ניתן  להסתייע  בתקנה  ,  סדר  הדין  האזרחי  אינן  חלות

אף  שאין  באחד  מן  החיקוקים  הנזכרים  הסדר -כי  על,  קבע)  צור'  השופט  ש(הרשם  

הרי  לרשם  נתונה  סמכות  להארכת  מועד  להגשת  כל  ערעור  או ,  בעניין  הארכת  מועד

, הלוי'  הדין  נ-הוועד  המחוזי  של  לשכת  עורכי  293/87ש  "ב(שות  ערעור  בקשה  לר

וכן  ראו ;  783)  2(ד  מא"פ,  מדינת  ישראל'  בנוליאל  נ  64/87פ  "בש;  527)  2(ד  מא"פ

 ). 258) 3(99על -תק, מדינת ישראל' ביטון נ 2423/99פ "בש
כי  רשם ,  נאמר  שם.  המשפט  הנוכחי-  לחוק  בתי90המקור  לסמכות  נמצא  בסעיף  

הארכת  המועד "לרבות  ,  רשאי  לדון  ולהחליט  בבקשות  הנוגעות  לניהולו  של  הליך

 )). 3(90סעיף " (להגשת ערעור או בקשה לרשות ערעור
נמצא  בכך  פתרון  לכל  אותם  מקרים  בהם  חיקוק  ספציפי  אינו ,  אם  מתקבלת  גישה  זו

אין .  המשפט-מסדיר  במפורש  את  הסוגיה  של  הארכת  מועד  להגשתו  של  הליך  לבית

-כדי  לסייע  כאשר  עסקינן  בהארכת  מועד  לנקיטתו  של  הליך  בפני  בית,  כמובן,  בכך

המשפט  עוסק  בסמכויותיו -  לחוק  בתי90כי  סעיף  ,  אוסיף  במאמר  מוסגר.  דין

ראו  דין  וחשבון  של ,  כללית  לגבי  רשם(וכוחותיו  של  רשם  שנתמנה  לפי  אותו  חוק  

ייד  יכולה  לצוץ  השאלה מ)).  1998(הוועדה  לבדיקת  מעמד  הרשמים  וסמכויותיהם  
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 . נניח עניין זה בצריך עיון. האם סמכות כאמור נתונה לא רק לרשם אלא אף לשופט
הפועלת  לפי  חוק  התכנון  והבניה  ואשר ,  לפני  שנשוב  לשאלה  האם  לוועדת  ערר.  20

נזכיר  עוד  מספר  הסדרים  בכל  הנוגע ,  נתונה  סמכות  להאריך  מועד,  היא  נושא  דיוננו

ג  האחד  של  הסדרים  הינם  הסדרים  שנקבעו  בחקיקה  ואשר  יש הסו.  להארכת  מועד

המשפט  להאריך -להם  תחולה  כללית  והסוג  האחר  נוגע  לסמכותו  הטבועה  של  בית

 . דין-מועד לעשיית פעולה שנקבעה בפסק
מלנקוט  הליך ,  שלא  מרצונו,  ניתן  לחשוב  על  מצבים  שונים  בהם  נמנע  מאדם.  21

דוגמה  כזו  נוכל  למצוא .  יים  חיוב  חוזי  במועדאו  מלק)  דין-או  בית(משפט  -בפני  בית

. כולל  כוחות  המילואים,  ל"כאשר  נעשה  גיוס  מלא  או  חלקי  של  צה,  במצב  חירום

, המחוקק  הסדיר  את  הנושא  של  הארכת  מועד  במצב  מעין  זה  בחוק  הארכת  מועדים

סדרי  דין (המשפט  ולשכות  ההוצאה  לפועל  -תקנות  בתי,  וכן  ראו  (1975-ה"התשל

די .  אין  צורך  להיכנס  לפרטי  ההסדר  שבחוק).  1991-א"התשנ,  )ם  מיוחדבמצב  חירו

, בהתמלא  התנאים  שבחוק,  פיו  הארכת  מועד  סטטוטורית-אם  נאמר  כי  ניתנת  על

 ). לחוק) 1)(ג(2סעיף (פיו -אף לעניין מועד שנקבע בחיקוק או על
ת שבאותם  מקרים  בהם  חל  החוק  מוקנית  הארכת  מועד  אף  לגבי  הגש,  כן-על,  נראה

 . כולל ועדת ערר בה עסקינן, דין-ערר לבית
הארכת  מועד  להגשת  הליך ,  למעשה,  אשר  מקנים,  הסדרים  אחרים  בעלי  אופי  כללי

-המשפט  ושביתה  או  השבתה  בבתי-נקבעו  לגבי  פגרות  של  בתי,  משפט-לבית

 . המשפט
הטכניקה  שננקטה  בחקיקת  המשנה  היא  לקבוע  שהתקופה  של  הפגרה  או  של 

  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי 529תקנה  ,  ראו(א  תובא  במניין  הימים  שביתה  והשבתה  ל

תקנות ;  1983-ג"התשמ,  )פגרות(המשפט  וההוצאה  לפועל  -יחד  עם  תקנות  בתי

סדרי  דין  בתקופת (הדין  לעבודה  ולשכות  ההוצאה  לפועל  -בתי,  המשפט-בתי

שכאשר  ימי ,  כן-כמו,  נזכיר).  1981-א"התשמ,  )שביתה  או  השבתה  של  עובדים

פי  חיקוק  הינם  הימים  האחרונים  שבתקופה  שנקצבה -פגרה  או  שבתון  על,  חהמנו

הסדרים ).  לחוק  הפרשנות)  ג(10סעיף  (הם  לא  יבואו  במניין  הימים  ,  לעשיית  מעשה

חשוב ,  בכל  הנוגע  לוועדות  ערר,  לענייננו.  אלה  מוגבלים  בתחולתם  מבחינות  שונות

מת  שביתה  או  השבתה  במשרד להצביע  על  כך  שהדין  אינו  נותן  פתרון  למצב  בו  קיי

שייכות ,  הפועלות  לפי  חוק  התכנון  והבניה,  ועדות  הערר.  הממשלתי  הנוגע  בדבר

נתאר  לעצמנו  שעובדי  משרד  הפנים .  מינהלית  למשרד  הפנים-מבחינה  ארגונית

מה  יעשה  אדם  המעוניין .  כולל  עררים,  שובתים  ואינם  מוכנים  לקבל  מסמכים  שונים

 ! ?המשפט אינן חלות-מתייחסות לשביתה בבתישהרי התקנות ה, להגיש ערר
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הוא  סמכותו  של ,  כאשר  עוסקים  בהארכת  מועד,  נושא  נוסף  שראוי  להזכירו.  22

הבעיה  התעוררה  במקרים  שונים  בהם .  דין-משפט  להאריך  מועד  שנקבע  בפסק-בית

למשל  ביצוע ,  דין  מועד  לעשיית  פעולה-משפט  קצב  בהחלטה  או  בפסק-בית

דין -משפט  נתן  תוקף  של  פסק-השאלה  התעוררה  כאשר  ביתתדיר  .  תשלום  כלשהו

אף  בהקשר  זה  ניתן .  להסכם  פשרה  וכאשר  המועד  לעשיית  מעשה  נקבע  בהסכם

-לחשוב  על  נסיבות  חריגות  שהביאו  לכך  שאדם  לא  ביצע  את  החיוב  שהושת  בפסק

עמידה  במועד  עלולה  להיות -לפעמים  התוצאה  של  אי.  דין  תוך  המועד  שנקבע

המשפט -התעוררה  השאלה  האם  בכוחו  של  בית.    מאוד  ביחס  למחדלקיצונית  וקשה

המשפט  אכן  הכירו  בכך -בתי.  להושיע  על  דרך  של  מתן  ארכה  לעשיית  הפעולה

כאשר  הנסיבות  שהביאו  למחדל  לא ,  להארכת  מועד"  סמכות  טבועה"שנתונה  להם  

נ "ד(היו  בשליטתו  של  בעל  הדין  והארכת  המועד  היתה  דרושה  לשם  עשיית  צדק  

ישראל  ארגמן   201/80א  "  ע,79/82ש  "ב;  89)  2(ד  כח"פ,  מחלב'  בן  שחר  נ  22/73

ד "פ,  חדורי'  עודה  נ  499/81א  "ע;  362)  2(ד  לו"פ,  ברנפלד'  מ  נ"חברה  לבניין  בע

שקולניק   230/87א  "ע;  661)  5(ד  מה"פ,  בן  דוד'  רבי  נ'ג  1233/91א  "רע;  729)  4(לח

כרה  בסמכות  טבועה  להאריך  מועד כי  עצם  הה,  ברור).  279)  3(ד  מו"פ,  זכאי'  נ

כה  מורכבות ,  לעיתים,  דין  סופי  מצביעה  על  כך  שנסיבות  החיים  הן-שנקבע  בפסק

עד  שלא  היה  מנוס  מהכרה  בסמכות  כאמור  לשם  מניעה  של  תוצאות ,  ומיוחדות

 . צודקות בעליל-בלתי
, יש  מקרים  שהשימוש  בסמכות  טבועה  מביא,  חשין'  השופט  מ'    כבכפי  שהעיר

לשינוי  בדין  המהותי  ואין  בו  אך  משום  הכרה  בסמכות  המתייחסת  לענייני ,  למעשה

 ). 264, 199) 1(ד נה"פ, סלומון' רוקר נ 6339/97א "רע(דיון ונוהל 
 סמכות טבועה להארכת מועד 

מעיוננו  הארוך  בנבכי  הנושא  של  הארכת  מועד  להגשת  הליך  ולביצוע  מעשה .  23

ראשית ,  מהלך  השנים  ננקטו  מהלכי  חקיקהעולה  כי  ב,  פי  חוזה-דין  או  על-לפי  פסק

 . מנת להרחיב עוד ועוד את האפשרות להאריך מועד כאמור-על, ומשנית
המשפט  נתיבים  חדשים  בכדי  להכיר -בצד  הפעילות  החקיקתית  מצאו  אף  בתי

שמעת  לעת ,  כבר  ציינו.  בסמכותם  שלהם  להאריך  מועדים  בנסיבות  מתאימות

ותו  של  אדם  לעשות  מעשה  תוך  זמן  קצוב מתגלות  סיטואציות  שבהן  אין  באפשר

לאבחנה  שנעשתה  בחקיקה  בקשר  להארכת  מועד (בשל  נסיבות  שמעבר  לשליטתו  

לחוק )  א(427ראו  סעיף  ,  בין  נסיבות  שאינן  בשליטתו  של  אדם  לבין  נסיבות  אחרות

לעיתים  מדובר  בנסיבות  המתייחסות  לאנשים ).  1955-ו"התשט,  השיפוט  הצבאי

פתרון  כולל  למצב .  המביא  לגיוס  כללי,    מצב  חירום  לאומילמשל  במקרה  של,  רבים
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כן  הזכרנו  את  הפתרון -כמו.  1975-ה"התשל,  מעין  זה  ניתן  בחוק  הארכת  מועדים

המשפט  ולשכות  ההוצאה  לפועל  ואף -שנמצא  לעניין  שביתה  או  השבתה  של  בתי

המקרים  האמורים  אינם  מתייחסים ).    לעיל21ראו  פסקה  (המשפט  -לגבי  פגרות  בתי

לנסיבות  פרטיות  או  אישיות  של  אדם  המעוניין  להגיש  הליך  או  החייב  לבצע  פעולה 

נסיבות  פרטיות  או  אישיות  יכולות  להיות ,  ברם.  פי  חיוב  שהושת  עליו-מסויימת  על

ניתן  לחשוב  על  מקרים  של  תאונה  או  חולי .  בעלות  משמעות  דומה  מבחינת  השפעתן

ן  אלה  קשים  להסדרה  באופן שמצבים  מעי,  דומה.  קשה  המונעים  מאדם  מלפעול

-הפתרון  האפשרי  הוא  באמצעות  מתן  סמכות  לבית.  כולל  ומראש  על  דרך  חקיקה

 . דעת-תוך מתן שיקול, הדין להאריך את המועד-המשפט או לבית
כפי ,  המשפט-מצאו  בתי,  כאשר  המחוקק  לא  הסדיר  את  הנושא  באופן  מפורש

תר  היתה  באמצעות  הכרה הדרך  הבולטת  ביו.  דרכים  שונות  לטפל  בבעיה,  שראינו

מבחינת  עקרונית  ניתן  להכיר  בסמכות ,  אכן.  בסמכות  טבועה  להאריך  את  המועד

, הדין  המינהליים  אינו  חל  לגביהם-שחוק  בתי,  דין  מינהליים-טבועה  כאמור  של  בתי

מה  ההבדל  בין  מקרה  בו  אדם  לא  הפקיד .  המשפט-כפי  שהוכרה  סמכות  כזו  של  בתי

ון  נוסף  עקב  היותו  מאושפז  בבית  חולים  לבין  מקרה במועד  את  הערובה  לעניין  די

ניתן  בהחלט  להכיר ,  כן-על!  ?דין  מינהלי  כלשהו-דומה  שמנע  הגשת  ערר  לבית

, כי  עמיתי  הנכבד,  אוסיף.  בסמכות  של  ועדת  ערר  להאריך  מועד  מכוח  סמכות  טבועה

  לחוק 198הדנה  בעררים  לפי  סעיף  ,  קבע  שלוועדת  ערר,  ביין'  ר  ד"השופט  ד'  כב

: טרחה  לעניין  דיון  בפניה-יש  סמכות  טבועה  לפסוק  הוצאות  ושכר,  תכנון  והבניהה

) 1(  בד"פ,    חדרה,הוועדה  המקומית  לתכנון  ובניין  עיר'  שליק  נ  5020/97)  'יח(ש  "ע

נראה  לי  שבמקרה  הנוכחי  ניתן  להכיר  בסמכות  כאמור  בדרך  שונה ,  עם  זאת,  369

אסביר  עתה  מדוע  הדרך  של .  )לאקונה(כוונתי  לדרך  של  השלמת  חסר  .  ועדיפה

 : סמכות טבועה נראית לי מתאימה פחות במקרה זה
" סמכות  טבועה"גבולותיה  של  אותה    ...':  חשין'  השופט  מ'  כבידי  -כפי  שנאמר  על.  א

היקף  פרישתה  של  הסמכות  אינו  בהיר   ...,  )בלשון  המעטה(  משהו  –מטושטשים  

בשל  עמימותה  של ).  'ת  במול  האו  (264'  עמ,  ל"  הנ6339/97א  "רע:  'לחלוטין

לאחר  שמוצו  כל ,  ראוי  שיעשה  בה  שימוש  כאמצעי  אחרון,  הסמכות  הטבועה

 . האפשרויות האחרות
-הכרה  בסמכות  טבועה  להאריך  מועד  אינה  נותנת  תשובה  לשאלה  מהו  קנה.  ב

 . פיו תפעל ועדת ערר בבואה להתייחס לבקשה ספציפית להארכת מועד-המידה על
תהא  התשובה ,  אם  עסקינן  בהשלמת  חסר,  )  להלן29קה  פס(כפי  שאראה  בהמשך  

 . לשאלה שהוצגה כמעט מתבקשת מאליה
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 סמכות להאריך מועד אינה בגדר סמכות עזר 
, ונוריד  מעל  הפרק,  ראוי  שנבחן,  לפני  שנעבור  לדון  בסוגיה  של  השלמת  חסר.  24

, יודין  מינהלי  להאריך  מועד  לנקיטת  הליך  בפנ-מקור  אפשרי  אחר  לסמכות  של  בית

האפשרות  אליה  אתייחס  היא  הכרה  בסמכות  הנזכרת .  בהעדר  הסדר  מפורש  בחיקוק

  לחוק 17הבסיס  החוקי  לסמכויות  עזר  מצוי  בסעיף  .  דין-כסמכות  עזר  של  בית

 : הקובע כדלקמן, הפרשנות
  משמעה  גם –הסמכה  לעשות  דבר  או  לדון  בעניין  פלוני  או  להכריע  בו   ) א('

 . רי דיונים ככל שאלה לא נקבעו בחיקוקהסמכה לקבוע נוהל עבודה וסד
  משמעה  גם  מתן  סמכויות  עזר –הסמכה  לעשות  דבר  או  לכפות  עשייתו   ) ב(

  '.הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת
כולל  ועדת  ערר  הפועלת  לפי  חוק ,  דין  מינהלי-שסעיף  זה  חל  אף  על  בית,  ברי

כללית  לגבי  הנושא (כרעה  שהרי  לגופים  אלה  נתונה  סמכות  דיון  וה,  התכנון  והבניה

).   ואילך246'  עמ',  כרך  א,  )1996  (הסמכות  המינהלית,  '  יזמיר,  של  סמכויות  עזר  ראו

אף  אם ,  מיועדות  הן  לאפשר  לגוף  בו  מדובר  לתפקד.  סמכויות  עזר  כשמן  כן  הן

החיקוק  הספציפי  לא  היקנה  לו  סמכות  בכל  הנוגע  לקביעת  נוהלי  עבודה  וסדרי 

, דין  רבני  לקבוע  בעצמו  את  סדרי  הדין  בפניו-סמכותו  של  ביתמכאן  ההכרה  ב.  דיונים

הדין -בית'  ועד  עדת  הספרדים  נ  150/59צ  "בג:  כל  עוד  אלה  לא  נקבעו  בחיקוק

באותו  מקרה  נעשה  שימוש  בסמכות  טבועה ,  אם  כי  (106  )1(ד  טו"פ,  הרבני  האיזורי

נוסח (ות    לפקודת  הפרשנ26בלא  איזכור  של  סעיף  ,  מנת  להכיר  בסמכויות  עזר-על

הסמכות  להאריך  מועד  אינה ).    לחוק  הפרשנות  בא  תחתיו17אשר  סעיף  ,  )חדש

ובלבד  שהפונה ,  יען  כי  אין  מניעה  שהוועדה  תתפקד,  יכולה  להחשב  כסמכות  עזר

ובהתייחס  למקרה ,  במילים  אחרות.  אליה  הגיש  את  הערר  במועד  שנקבע  בחיקוק

  השמאית  המכריעה  תוך אילו  הוגש  הערר  על  החלטתה  של,  הקונקרטי  שבפנינו

חייבת  היתה  הוועדה  לדון  בערר  ונתונים ,  שלושים  ימים  מעת  שהומצאה  החלטתה

אין  מקום  לדבר  על  סמכות  להאריך ,  לפיכך.  לה  כל  הכוחות  הדרושים  לשם  הכרעה

 . מועד כסמכות עזר
 השלמת חסר : סמכות להאריך מועד

חרף  העדרה  של ,  מועדדין  להאריך  -האפשרות  הנוספת  להכיר  בסמכותו  של  בית.  25

אם  נגיע  למסקנה  כי ,  היינו.  הינה  באמצעות  השלמת  חסר,  הסמכה  מפורשת  בחיקוק

ואם  אף ,  העובדה  שהוועדה  לא  הוסמכה  להאריך  מועד  הינה  בבחינת  חסר  בחקיקה

יהא  מקום  לקבוע  שאכן  לוועדת  ערר  נתונה ,  נאמר  כי  אין  מדובר  בהסדר  שלילי

הנושא  של  חסר  והשלמתו  הינו .  ך  בפניהסמכות  להאריך  מועד  להגשתו  של  הלי
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שער ',  כרך  א,  פרשנות  במשפט,  ברק:  ראו  דיון  מקיף  בנושאים  אלה(נושא  מורכב  

. שיטתנו  המשפטית  מכירה  באפשרות  של  השלמת  חסר).  פרקים  שני  ושלישי,  רביעי

חוק :  להלן  (1980-ם"התש,    לחוק  יסודות  המשפט1הדבר  עולה  בבירור  מסעיף  

השאלה  העיקרית  היא  האם .  קובע  מהי  הדרך  להשלמתו  של  חסרה,  )יסודות  המשפט

משמעו  חסר  הטעון ,  דין  להאריך  מועד-המקנה  סמכות  לבית,  העדר  הוראה  חוקית

אין  צורך  לחזור  ולפרט  את  ההסדרים  השונים  שנקבעו  בחקיקה  לשם  טיפול .  השלמה

, לאור  ההסדרים  השונים  שבחקיקה.  נקיטת  פעולה  תוך  מועד  קצוב-בבעיה  של  אי

נראה  לי  כי  מוטל  נטל  כבד  על  הטוען  שהשתיקה  של  החוק  בנושא  דיוננו  הינה 

 . השולל הכרה בסמכות להאריך מועד, הסדר מלא ושלם, קרי, בבחינת הסדר שלילי
כנראה  אך  בתחום  של  ערעורי ,  לעניין  זה  חשוב  לציין  כי  מוצאים  אנו  הסדרים  שונים

-הוראות  השוללות  מבתי.  בהם  נשללה  במפורש  סמכות  להאריך  מועד,  בחירות

א  לחוק  הרשויות  המקומיות 23המשפט  סמכות  להאריך  מועד  מצויות  בסעיף  

, )נוסח  משולב(  לחוק  הבחירות  לכנסת  143ובסעיף  ,  1965-ה"התשכ,  )בחירות(

וודאות  בכל -מצב  של  אי:  ההיגיון  שמאחורי  הוראות  אלה  ברור.  1969-ט"התשכ

הינו ,  בין  כלליות  ובין  מקומיות,  בבחירותהנוגע  לזהות  בעלי  זכות  הבחירה  והזוכים  

 . רצוי ועלול אף לפגוע באושיות המשטר הדמוקרטי-בלתי
בעניין  הטעון  הכרעה  אין  התייחסות  בחקיקה  לנושא  של  הארכת  מועד ,  כזכור

  –המשפט העליון הציג את השאלה -בית. כלומר החוק שותק בעניין, להגשת ערר
, האם  נראה  בה  שתיקה  מדעת,  ...חוקקכיצד  עלינו  להתייחס  לשתיקת  המ...'

 –או  שמא  נראה  בה  מעין  שכחה  בהיסח  ...  יצירה  מכוונת  של  הסדר  שלילי

א "ע(  '?מובנת  של  עיקרון  משפטי  שיחול  באותו  עניין-השמטה  בלתי,  הדעת

  )1545, 1549 )2(ד יד"פ, מ"ניב בע' פריצקר נ 108/59
האם  הכרה  בסמכות ?  נושאכיצד  נתייחס  לשתיקתו  של  חוק  התכנון  והבניה  ב.  26

להאריך  מועד  להגשת  ערר  בענייני  תכנון  ובניה  מתנגשת  עם  תכליתו  של  חוק 

לאור  העובדה ,  טענה  כזו  אכן  ניתן  להעלות?  התכנון  והבניה  וההסדרים  השונים  שבו

קובע  לוחות ,  1995  שלו  משנת  43במיוחד  בעקבות  תיקון  ,  שחוק  התכנון  והבניה

הדבר  עולה  בבירור .  מתוך  כוונה  לקצרם  ולפשטם,  שויזמנים  לגבי  הליכי  תכנון  ורי

הצעת  חוק  התכנון  והבניה "הוכתרה  ,  43אשר  הפכה  לתיקון  ,  מכך  שהצעת  החוק

הסעיפים ,  למשל,  ראו"  (1994-ה"התשנ,  )40'  תיקון  מס)  (ייעול  וקיצור  הליכים(

עון  כי ניתן  לט,  כלומר).  157-  ו  )ב(109,  )א(109  ,)ב(62:  הבאים  בחוק  התכנון  והבניה

אם  תינתן  הארכת  מועד  להגשת  ערר  יגרום  הדבר  לעיכובם  של  הליכי  תכנון  ורישוי 

דווקא  המקרה  בו  אנו  דנים  אינו  נוגע  כלל ,  עם  זאת.  ולהתמשכותם  מעבר  למידה
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 . להליך תכנון או רישוי שטרם נסתיים
כי  עוסקים  אנו  במהלך  שתחילתו  בתביעה  לפיצויים  בגין  פגיעה  שלא  עקב ,  נזכיר

תביעה  כזו  מושתת  כל  כולה  על .    לחוק  התכנון  והבניה197בהתאם  לסעיף  ,  ההפקע

תוך  שלוש 'המועד  להגשת  תביעה  הוא  ,  )ב(197כאמור  בסעיף  .  תוכנית  שאושרה

הזכות  לתבוע  פיצויים  נובעת ,  משמע.  'שנים  מיום  תחילת  תוקפה  של  התוכנית

אין  שום  סתירה ,  כן-על.  ידי  תוכנית  שאושרה  ונכנסה  לתוקף-מפגיעה  שנגרמה  על

) 4)(ה(198בין  הכרה  בסמכות  של  ועדת  ערר  להאריך  מועד  להגשת  ערר  לפי  סעיף  

בכל  הנוגע  לקיצורם  של  הליכי ,  43לבין  התכלית  של  תיקון  ))  ד(198או  לפי  סעיף  (

, סבורני  שגם  במקרים  אחרים  לפי  חוק  התכנון  והבניה,  יתרה  מזאת.  תכנון  ורישוי

יש  להכיר ,  ליכי  תכנון  או  רישוי  שטרם  הושלמוכאשר  מדובר  בעררים  הנוגעים  לה

להשקפה  בדבר  קיום (שכן  אף  שם  אין  מדובר  בהסדר  שלילי  ,  בסמכות  להאריך  מועד

, אם  כי  לגבי  ועדת  ערר  מסוג  אחר,  הסדר  שלילי  בכל  הנוגע  לסמכות  להארכת  מועד

96מח -תק, מנהל  הארנונה עיריית חיפה'  מ  נ"הד  הקריות  בע  557/95)  'יח(ש  "ראו  ע

הוא  קבע  כי  אין ,  מודריק'  ר  ע"דבמקרה  אחד  שבא  בפני  עמיתי  הנכבד  ).  1067)  2(

לחוק )  ד(110למועצה  הארצית  סמכות  טבועה  להאריך  מועד  להגשת  ערר  לפי  סעיף  

' גן  נ-הוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה  רמת  1208/01)  א"ת(מ  "עת:  התכנון  והבניה

אף  חברי  הנכבד ,  ברם.  1282)  4(2001מח  -תק,  המועצה  הארצית  לתכנון  ולבניה

השאיר  בצריך  עיון  את  השאלה  מה  הדין  אילו  היה  מדובר  באותו  מקרה  בנסיבות 

, בסופו  של  יום  עלינו  לזכור.  שבגינה  נגרם  איחור  בהגשת  ערר,  כמו  תאונה,  חריגות

כולל  ועדות  הערר  השונות  שבחוק ,  הדין  המינהליים-כי  התפקיד  של  מרבית  בתי

פעיל  ביקורת  ופיקוח  על  החלטות  של  רשויות  מינהליות הוא  לה,  התכנון  והבניה

אף  כאשר  הערר  לא  הוגש  במועד  בשל ,  הכרה  בסמכות  להאריך  מועד-אי.  שונות

אינה  מתיישבת  עם  המטרה  שמאחורי ,  נסיבות  שאינן  בשליטתו  של  המבקש  לערור

שהפתרון  לדילמה  יימצא  על  דרך  נקיטת ,  דומה.  דין  מינהליים-הקמתם  של  בתי

, משום  כך.  כאשר  זו  מתבקשת,  צמת  באשר  לאפשרות  ליתן  הארכת  מועדגישה  מצמ

יהיה  מקום  לקמץ ,  בצד  הכרה  בסמכות  העקרונית  של  ועדות  ערר  להאריך  מועד

 . מנת למנוע שהליכי התכנון והרישוי יתארכו ויתעכבו-על, במתן הארכות מועד
  אינו כי  הדבר,  טענה  אפשרית  כנגד  הכרה  בסמכות  להאריך  את  המועד  היא.  27

אין  סמכות  לשום  רשות 'לפי  עיקרון  זה  .  מתיישב  עם  עיקרון  חוקיות  המינהל

, כן-על,  ניתן.  49'  שם  עמ,  זמיר:  'מינהלית  אלא  אותה  סמכות  שהוענקה  לה  לפי  חוק

, לטעון  כי  שתיקתו  של  חוק  התכנון  והבניה  בשילוב  עם  עיקרון  חוקיות  המינהל

העלינו  את ,  כזכור.  ריך  את  המועדמובילים  למסקנה  שאין  לוועדת  ערר  סמכות  להא
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. דין  מינהליים  נתון  הכוח  להאריך  מועד  מכוח  הסמכות  הטבועה-האפשרות  שלבתי

שומר  נפשו  ירחק 'כי  ,  בדברו  על  עיקרון  חוקיות  המינהל  אף  כתב,    זמיר'פרופ

שלא  קיימת  סתירה  בין  עיקרון  חוקיות ,  דעתי  היא.  53'  עמ,  שם:  'מהסמכות  הטבועה

) 'חי(ש  "ראו  ע,  לדעה  דומה(דין  להאריך  מועד  -רה  בסמכות  של  בתיהמינהל  לבין  הכ

מנת  להגן  על  האזרח -על,  בין  היתר,  עיקרון  חוקיות  המינהל  בא).  ל"  הנ5020/97

כי  אם  נמצא ,  יש  לזכור.  מפני  סמכות  יתר  של  הרשויות  הנימנות  על  המינהל  הציבורי

אף  בהעדר ,    בפניודין  מינהלי  מוקנית  סמכות  להאריך  מועד  להגשת  הליך-שלבית

של  הביקורת  על ,  מבחינה  מסויימת,  יהיה  בכך  משום  חיזוק,  הוראה  מפורשת  בחיקוק

דין -שלא  אטעה  אם  אומר  שהמקרה  השכיח  של  פניה  לבית,  דומני.  מעשי  המינהל

שהקביעה  כי ,  מכאן.  מינהלי  הינו  המקרה  בו  אזרח  מלין  על  החלטה  מינהלית  כלשהי

ך  מועד  לא  תפגע  באזרחים  אלא  דווקא  ייתכן לוועדת  ערר  נתונה  סמכות  להארי

שאומנם  בעניין ,  איני  מתעלם  מכך.  ותסייע  לביקורת  על  החלטות  מינהליות

אשר  ביקשה ,  היא  המערערת,  הספציפי  שבפני  היתה  זו  דווקא  רשות  מינהלית

המקרה  השכיח  הינו  זה  בו  תקיפתה  של ,  כפי  שכבר  אמרנו,  אולם.  להגיש  ערר

 . ידי רשות מינהלית אחרת-ידי אזרח ולא על-להחלטה מינהלית נעשית ע
יש  להתייחס  לשתיקתו  של  חוק  התכנון  והבניה  בנושא :  לסיכום  נקודה  זו.  28

, מסקנתי.  הארכת  מועד  להגשת  ערר  כאל  שיכחה  או  השמטה  ולא  כאל  הסדר  שלילי

שלוועדה  יש  סמכות  להאריך  מועד  להגשת  ערר  ממין  העררים  בהם ,  כן  היא-על

דעתי .  לחוק  התכנון  והבניה)  4)(ה(198-ו)ד(198עררים  לפי  סעיפים  ,  היינו,  עסקינן

שהסמכות  האמורה  קיימת  גם  בכל  הנוגע  לעררים  אחרים  שבחוק  התכנון ,  היא

. אף  כאשר  מדובר  באלה  הנוגעים  להליכי  תכנון  או  רישוי  תלויים  ועומדים,  והבניה

 . ן הארכות מועדשבמקרים מעין אלה יהיה צורך בזהירות רבה במיוחד במת, כמובן
 טעמים מיוחדים : המבחן

יש  לבחון  את  השאלה  מהו ,  משהכרנו  בסמכות  להאריך  מועד  מן  ההיבט  העקרוני.  29

בשלב  זה .  המידה  כאשר  יש  להחליט  במקרה  קונקרטי  האם  להאריך  את  המועד-קנה

התשובה ,    לחוק  יסודות  המשפט1פי  סעיף  -על.  חוזרים  אנו  לנושא  של  השלמת  חסר

ההסדר  בעל  התחולה  המקיפה  ביותר  בנושא  של  הארכת .  דרך  של  היקשתימצא  על  

במקרה  של  הארכת  מועד .  מועד  להגשתו  של  הליך  מצוי  בתקנות  סדר  הדין  האזרחי

כאמור ,  "טעמים  מיוחדים  שיירשמו"יש  לקיים  את  המבחן  של  ,  שנקבע  בחיקוק

, אולם.  ןדי-משפט  אלא  בבית-בעניינו  אין  מדובר  בבית,  אומנם.    סייפא528בתקנה  

הדין  או -בחקיקה  ראשית  כי  ראש  בית,  כזכור,  דין  מינהליים  נקבע-אף  לגבי  בתי

מטעמים  מיוחדים "יושב  ראש  המותב  רשאי  להאריך  את  המועד  להגשת  ערר  
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דין  מינהליים  קיימים  אף  הסדרים  נוספים  בהם -לחוק  בתי)  ב(22סעיף  "  (שיירשמו

אמצע  לתקנות )  א(128תקנה  :  למשל(מידה  דומה  לצורכי  הארכת  מועד  -הוחל  קנה

סדרי (הדין  לעבודה  -  סייפא  לתקנות  בית125תקנה  ;  1979-ם"התש,  ההוצאה  לפועל

סייפא  לחוק )  ה(ג59סעיף  ;    לתקנות  הדיון  הנוסף4תקנה  ;  1991-ב"התשנ,  )דין

בצד  אלה  ניתן  למצוא  הוראות  באשר  לסמכות ,  אכן).  1969-ט"התשכ,  המקרקעין

  לתקנות  רישום  קבלנים 7תקנה  ,  לדוגמה(  שונה  להארכת  מועד  שבהן  ננקט  מבחן

, מכל  מקום).  1971-א"התשל,  )סדרי  דין  בוועדת  ערר(לעבודות  הנדסה  בנאיות  

נוקבים  במבחן  של ,  בוודאי  מבחינת  היקף  פריסה  ותדירות  שימוש,  מרבית  ההסדרים

ובשינויים ,  תוך  התאמה,  יש  לדעתי  להפעיל  אף  מבחן  זה,  כן-על".  טעמים  מיוחדים"

 . כאשר עוסקים אנו בוועדת ערר הפועלת לפי חוק התכנון והבניה, חוייביםהמ
בנקודה  זו  ראוי  להתייחס  לעניין  נוסף  והוא  זהות  הרשות  שבסמכותה  להאריך  את 

דין  מינהליים -בחוק  בתי.  האם  הוועדה  במליאתה  או  יושב  ראש  הוועדה,  המועד

)). ב(22סעיף  (  המותב  הדין  או  יושב  ראש-כי  הסמכות  מצויה  בידי  ראש  בית,  נקבע

נתונה  הסמכות  ממילא ,  כל  הוראה  בנושא,  כמובן,  הואיל  ובחוק  התכנון  והבניה  אין

 . בידי הוועדה כולה
 ? האם המערערת הציגה טעמים מיוחדים

עלינו  לברר  את  השאלה  האם  נסיבות  המקרה  אומנם  באות ,  משהגענו  עד  הלום.  30

 . ולהזכיר את הנתונים הבסיסייםלשם כך עלינו לחזור . בגידרו של טעם מיוחד
כי ,  2000למערערת  היה  ידוע  כבר  בסוף  חודש  אוגוסט  או  תחילת  ספטמבר  ,  כזכור

אף .  הטרחה-המשיבה  השלימה  את  השומה  המכרעת  וכי  על  הצדדים  לשאת  בשכר

היא  ידעה  במה  מדובר  מבחינה  עניינית  מן ,  שהשומה  לא  הגיעה  לידי  המערערת

משפט  השלום -לצורכי  ההליך  שהתנהל  בבית,  השומה  האחרת  שהכינה  המשיבה

-משפט  השלום  בתל-  ביקשה  המערערת  מבית2000בחודש  דצמבר  .  אביב-בתל

  ביקשה  המערערת  מן  הוועדה 9.1.01ביום  .  אביב  לפסול  את  השומה  שהוגשה  לו

שבאותה  עת  טרם  הומצאה  למערערת  ואשר  המערערת ,  לפסול  את  השומה  המכרעת

חתה  את  הבקשה  לפסול  את  השומה  המכרעת הוועדה  ד.  טרם  שילמה  עבורה

 . 5.2.01בהחלטה מיום 
לאחר  שהמשיבים  שילמו ,  20.2.01השומה  המכרעת  הומצאה  למערערת  ביום  

המערערת  שילמה  למשיבה  את  השכר  בסוף .  למשיבה  את  חלקם  שלהם  בשכרה

 . 2001חודש מרץ 
 ידי  המשיבה  למערערת  נתקבל  אצל  זו-עותק  של  השומה  המכרעת  שנשלח  על

  ביקשה  המערערת  הארכת 2001בחודש  אפריל  ,  לאחר  מכן.  5.4.01האחרונה  ביום  
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 6.5.01ביום  .  1.5.01ר  הוועדה  ביום  "ידי  יו-הבקשה  נדחתה  על.  מועד  להגשת  הערר

 . הוגש הערר לוועדה
המועד  ממנו  יש  למנות  את  התקופה  של  שלושים  ימים  להגשת  ערר ,  כפי  שקבענו

. ידי  המשיבים-מכרעת  הומצאה  למערערת  עלעת  שהשומה  ה,  20.2.01הוא  יום  

שנתוני  המקרה  אינם ,  ברור.  22.3.01ביום  ,  אם  כך,  המועד  האחרון  להגשת  ערר  היה

מביאים  אותו  בגדר  נסיבות  שלא  היו  בשליטת  המערערת  ואשר  מנעו  ממנה  להגיש 

 . ערר במועד
  היינו ,לחוק  התכנון  והבניה)  4)(ה(198שעוסקים  אנו  בערר  לפי  סעיף  ,  נזכיר  שוב

שהרי  התוכנית  כבר  אושרה ,  בערר  שאינו  נוגע  להליך  תכנון  או  רישוי  תלוי  ועומד

רשאית  הוועדה  להאריך  את  המועד ,  מוכן  אני  לקבל  שבערר  מעין  זה.  ונכנסה  לתוקף

לעניין .  אף  כאשר  האיחור  נובע  מנסיבות  שבשליטתו  של  המבקש,  במקרה  מתאים

  לכל  המאוחר  על 2000ש  ספטמבר  שהמערערת  ידעה  בראשית  חוד,  זה  יש  להדגיש

, במובן  השלילי,  יש  בהחלט  להתחשב.  כך  שהשומה  המכרעת  הוכנה  וניתן  לקבלה

 . בכך שהמערערת נמנעה מלשלם את שכרה של המשיבה במשך חודשים
המערערת  אף  הגדילה  לעשות  כאשר  ניסתה  להסתייע  במחדל  זה  לביסוס  הטענה 

  המערערת  ביקשה  מהוועדה  ביום ,יתרה  מזו.  שטרם  החל  המועד  להגשתו  של  ערר

ננקט  מהלך  נגד  השומה  המכרעת  בפני ,  כלומר.    לפסול  את  השומה  המכרעת9.1.01

לאור  התנהגותה .  אף  שהמערערת  טרם  שילמה  את  השכר  שהגיע  למשיבה,  הוועדה

אין  להכיר  בכך  שקיים  טעם  מיוחד  ליתן  לה  ארכה  להגשת ,  של  המערערת  כמתואר

במסגרתו  תוקפת ,  משפט  השלום-יך  מקביל  בביתאף  הטענה  כי  מתנהל  הל.  ערר

אפילו  ניתנה  הארכת ;  אין  בה  כדי  לסייע  בידיה,  המערערת  את  השומה  שהוגשה  שם

ייתכן  שהתוצאות  בו  יהיו  שונות  לגופו  של  עניין  מן  התוצאות ,  מועד  בהליך  הנוכחי

גם  הטענה  שלפי  השומה  המכרעת  על .  משפט  השלום-בהליך  המתנהל  בבית

 . אין בה כדי להועיל למערערת,  למשיבים סכום גבוההמערערת לשלם
מסקנתי  היא  שאין  מקום  ליתן  הארכת  מועד  למערערת  לשם  הגשתו  של ,  לכך-אי

 . ערר לוועדה
 סיום 

מן ,  ידי  הוועדה-הסף  של  ערר  על-בערעור  זה  הלינה  המערערת  על  דחייתו  על.  31

כרעת  שיצאה מטרתו  של  הערר  היתה  להשיג  על  שומה  מ.  הטעם  שהוגש  באיחור

, לטענתם,  השומה  המכרעת  עסקה  בפיצויים  שהגיעו  למשיבים.  מתחת  ידי  המשיבה

את  הערר  יש  להגיש  תוך  שלושים .  ידי  תוכנית  שלא  עקב  הפקעה-בגין  פגיעה  על

השאלה .  6.5.01הערר  הוגש  ביום  .  ימים  מעת  המצאתה  של  השומה  המכרעת
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  למנות  את  התקופה  של מהו  המועד  ממנו  יש,  הראשונה  בה  נחלקו  הצדדים  היתה

היום  בו  נתקבלה ,  20.2.01כי  המועד  הוא  יום  ,  קבעתי.  שלושים  הימים  להגשת  ערר

 . שהערר הוגש באיחור, מכאן. כוח המשיבים-השומה אצל המערערת מידי בא
האם  לוועדת  ערר  נתונה  הסמכות ,  הסוגיה  האחרת  בה  היה  צורך  להחליט  היא

פיו  אינם -נון  והבניה  והתקנות  שעלאף  שחוק  התכ,  להאריך  מועד  להגשת  ערר

שאכן  סמכות  כזו  קיימת  וכי  ניתן ,  בעניין  זה  הגעתי  למסקנה.  מסדירים  את  הנושא

המידה  לפיה  תיבחן -אמת.  לבססה  מכוח  השלמת  חסר  או  מכוח  סמכות  טבועה

עובדות  המקרה  נבחנו ".  טעם  מיוחד"ידי  ועדת  ערר  היא  -בקשה  להארכת  מועד  על

השכילה  להראות  שנתקיים  במקרה  זה  טעם  מיוחד  ליתן  לה ונמצא  כי  המערערת  לא  

 . הארכת מועד להגשת ערר
המערערת  תישא  בשכר .  דינו  של  הערעור  להידחות  וכך  נפסק,  כן-על-אשר.  32

  ".ח" ש12,000דין של המשיבים בסכום של -טרחת עורך

המועצה   בגבולות  זכות  הערר  בפני    נדונה  עתירה  שעניינה1208/017)  יפו-א"ת(מ  "עת  -ב

 . ובגבולות הזמן הנתון למימוש זכות ערר זו") המועצה הארצית: "להלן(הארצית לתכנון ובניה 

 :  כי השופט עודד מודריק' כבנפסק מפי

 סוגיות המשפט "
העתירה  אינה  כרוכה  בשאלות  עובדה  כל  עיקר  והיא  מעוררת  את  שאלות  המשפט 

 : הבאות
 . הזכות להגיש ערר למועצה הארציתהחלטת המליאה לבין " סופיות"היחס בין . א
מועדה  של  זכות  הערר  למועצה  הארצית  ביחס  שבין  החלטת  ועדת  ההתנגדויות .  ב

 . לבין החלטת המליאה
 . סמכות המועצה הארצית להאריך מועד להגשת ערר. ג

ד  לחוק  התכנון  והבניה  מורה  שהחלטת  המליאה 11סופיות  החלטת  המליאה  סעיף  

החלטת "  סופיות"  לנוכח  –שאלה  שמא  ,  דיון  המוקדםב,  לכן  עוררתי".  סופית"

 .  אבדה הוועדה המקומית את זכות הערר למועצה הארצית–המליאה 
הוועדה  המחוזית ,  המועצה  הארצית,  הוועדה  המקומית(הצדדים  השונים  לעתירה  זו  

החלטת  המליאה  אינה  מציבה  מחסום "  סופיות"מאוחדים  בסברתם  ש)  והיזם  הפרטי

שהרי  זכות  השגה  אל  המליאה  מוקנית  רק .  למועצה  הארציתבפני  הגשת  ערר  

מחברי  הוועדה  המחוזית  ואילו  זכות  הערר  מוקנית  גם  לוועדה )  או  יותר(לשניים  

                                                           
מח -תק,  המועצה  הארצית'  רמת  השרון  נ  –הוועדה  המקומית  לתכנון  ולבניה    1208/01)  יפו-א"ת(מ  "עת  7

2001)4 (1282. 
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גם  למגיש  תוכנית  או  מי ,  ואם  תנתן  רשות  לכך(המקומית  או  לרשות  מקומית  

לערר )  או  רשות(הדעת  אינה  סובלת  שדרכם  של  בעלי  זכות  ).  שהתנגד  לתוכנית

חסם  כל  אימת  שיעלה  רצון  לכך  מלפני  שני  חברי  ועדה  מחוזית  אשר  יקימו  את תי

החלטת  המליאה ,  כן-על-יתר.  המחסום  בעצם  הגשת  בקשה  לדיון  במליאת  הוועדה

אם  יוצב  מחסום  בפני ,  בנסיבות  כאלה.  עשויה  לגרום  לביטול  החלטת  ועדת  המשנה

ולו  פעם  אחת ,  יגעשוי  הצד  הנפגע  למצוא  עצמו  משולל  אפשרות  להש,  הגשת  ערר

 ). קרי הוועדה המחוזית(על החלטת הרשות המינהלית , בלבד
 . לאחר שהרהרתי בדבר הגעתי לכלל מסקנה שעמדתם המשותפת של הצדדים נכונה

החלטת  המליאה  פירושה  שלאחר  החלטת  המליאה  לא  יוכלו  עוד  שני "  סופיות"

ובין  שלא  נמנו  עם   בין  שנמנו  עם  יוזמי  הדיון  במליאה  –חברי  הוועדה  המחוזית  

אולם  החלטת  המליאה  אינה  יכולה  להוות .    לדרוש  דיון  נוסף  במליאה–היוזמים  

דוק  והשווה  לעניין (להגיש  ערר  למועצה  הארצית    ,בפני  מי  שלא  יזם  אותה,  מחסום

החלטת  הוועדה  המחוזית  בדיון  בערר  כנגד  החלטת  ועדת  העררים "  סופיות"

איננה  אלא  שלא  ניתן "  סופיות"  בעניין  זה  הגם).    לחוק112,  111סעיפים  (המחוזית  

ייאמר  כי  החלטת  הוועדה ,  אך.  לפתוח  בהליכי  ערר  נוספים  בפני  הוועד  המחוזית

המחוזית  בערר  כנגד  החלטת  ועדת  העררים  סבה  על  תוכנית  שהיא  בסמכות  הוועדה 

להגיש  ערר  למועצה  הארצית  על  תוכנית ,  לא  זכות  ולא  רשות,  ממילא  אין.  המקומית

 ).  כל עוד אישורה או דחייתה אינם בסמכות הוועדה המחוזית,כזאת
ביחס  למסגרת  הפנימית  והוא  איננו  סופי  ביחס "  סופי"הוא  ,  במליאה,  הדיון  בהשגה

 . למסגרת החצונית
מועדה  של  זכות  הערר  ביחס  לזכות  ההשגה  ערר  אל  המועצה  הארצית  יש  להגיש 

הואיל  ודינה .  לעורר,  המחוזית  ימים  מן  היום  שבו  הומצאה  החלטת  הוועדה  30בתוך  

מתבקש  שהמועד ,  של  ועדת  ההתנגדויות  הוא  כדין  החלטת  הוועדה  המחוזית

נמנה  מיום ,  כנגד  החלטת  ועדת  ההתנגדויות,  להגשת  ערר  אל  המועצה  הארצית

ייאמר  כי  ועדת  ההתנגדויות  מוסמכת  לא  רק (המצאת  החלטת  ועדת  ההתנגדויות  

החלטה  למתן  תוקף  לתוכנית "  ועדה  מחוזית"כ,  להחליט  בהתנגדויות  אלא  אף  לקבל

כן  החלטתה  יכולה  לשמש  בסיס  לערר  אל  המועצה  הארצית  בשאלה -על.  או  דחייתה

 "). אישור תוכנית או דחייתה"של 
אולם  מאימתי  נמנה  המועד  לערר  בנסיבות  שבהן  התקיים  הליך  השגה  בפני  מליאת 

  להגשת  ערר  עד  קבלת הזמן"  מירוץ"האם  בנסיבות  כאלה  נדחה  ?  הוועדה  המחוזית

 . חיובית, נראה לי שהתשובה לכך? החלטת המליאה והמצאתה לעורר
עשוי  לתמוך  יתדותיו ,  לעניין  מניין  המועד  לערר,  הטוען  להפרדה  בין  שני  ההליכים
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או  רשות  בכוח (אין  זהות  בין  הנמנים  עם  בעלי  זכות  ,  ראשית.  בשני  נימוקים

רק  חברי  הוועדה  המחוזית .  דיון  במליאהערר  לבין  בעלי  הזכות  לדרוש  )  בפוטנציה(

) או  רשות  בכוח(לעומת  זה  בעלי  זכות  .  רשאים  ליזום  דיון  במליאה)  שניים  לפחות(

מי  שאינם  חברי  הוועדה )  ואפילו  בעיקר(ובהם  גם  ,  לערר  הם  גורמים  שונים

איך  אפשר  שמי  שאינו  בעל  זכות  לדרישת  דיון  במליאה  ייטול  זכות  ערר .  המחוזית

הסוגיות ,  כן-על-יתר?  מליאה  שעה  שהוא  אינו  צד  לדיון  כזהעל  החלטת  ה

אין  הם  בהכרח .  והעניינים  המתבררים  בדיון  המליאה  נקבעים  בידי  יוזמי  הדיון

פי -נמצא  שהגשת  ערר  על.  חופפים  לטענות  ולטיעונים  של  המבקש  לקיים  ערר

 עילות  וטענות  מסויימות  עשויה  להידחות  שבועות  וחודשים  רבים  בשמו  של  דיון

 . הדבר אינו מתקבל על הדעת. במליאה העוסק בעילות וטיעונים שונים לגמרי
זיקת  תלות  של  מניין  מועד  הערר  בקיומו  של  דיון  במליאה  עלולה  ליצור ,  שנית

שהרי  לא  בהכרח  עשוי  כל  בעל  זכות  או  רשות  בכוח   .ערפול  וחוסר  ודאות  תכנוני

ר  שבדיון  במליאה  נוכחים  כל לא  ברו.  להתוודע  לקיומו  של  דיון  במליאה,  להגיש  ערר

מכאן  חוסר  הבהירות  העלול  לשרור  בהקשר  למצב  התכנוני .  מי  שעשוי  להגיש  ערר

 . של תוכנית מסויימת
חסרונם  הבולט  הוא  שהם ,  אבל.  סרי  טעםחאכן  אין  לומר  על  הטיעונים  הללו  שהם  

ר הדין  בוודאי  מכוון  ליצירת  סד.  של  הוראות  הדין)  קוהרנציה(מערערים  את  המתאם  

אין  זה  רצוי  שתתקיים .  ורצף  הגיוני  בין  הליכי  ההשגה  והתקיפה  השונים  של  תוכנית

בין  ההליכים  הללו  תנועת  עקלתון  המצעידה  את  ההליך  התכנוני  לפנים  וחליפות 

הכרח  לפרש  את  הדין  כך  שהוא  יוצר  שרשרת  הליכי  השגה .  מדרדרת  אותו  לאחור

 . את ההליך לאחור, המשום עצמ, ותקיפה הנעה בכיוון אחד ואינה מסיגה
בין  החלטות "  התנגשות"אין  טעם  להציג  שלל  אפשרויות  היפותטיות  המראות  

המועצה  הארצית  לבין  החלטות  המליאה  באופן  המקים  זכות  ערר  נוספת  המסרבלת 

דייני  ברצף  הפשוט  וההגיוני  של  הליכים .  את  ההליך  התכנוני  ומאריכה  את  משכו

הוועדה  המחוזית  אל  מליאתה  וממנה  אל הנעים  במעלה  הדרך  מאורגן  המשנה  של  

זה  רצף  הליכים  שיש  בו  מדרג  היררכי  ובו  כל  גורם  גבוה  בסולם  ער .  המועצה  הארצית

 . ידי גורם נמוך ממנו-ועשוי להתייחס לכל החלטה שהתקבלה על
הזמן "  מירוץ"כן  דעתי  היא  שעם  המצאת  החלטת  ועדת  ההתנגדויות  נפתח  -על

שה  לקיום  דיון  במליאה  בהשגה  של  שניים  מחברי אולם  משהוגשה  דרי,  להגשת  ערר

קופא  מירוץ  הזמן  על  שמריו ,  )ולכך  ניתן  פרק  זמן  של  שבוע  ימים(הוועדה  המחוזית  

 . מחדש אחרי המצאת החלטת המליאה, למעשה, והוא מתחיל
הקפאת  מירוץ  הזמן  משמרת  את  זכותו  של  העורר  לכלול  בערר  את  האינטרסים 
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בטיעונים  ובנימוקים  ששימשו  נושא  לדיון ,  וי  בענייניםוהנימוקים  שלו  ואין  הוא  תל

לעורר  גם  אם  העורר  אינו "  זר"עם  זה  אין  לומר  שהדיון  במליאה  הוא  הליך  .  במליאה

דיוני  המליאה  סבים  סביב  אותה .  נמנה  עם  בעלי  הזכות  לדרוש  את  ההליך  הזה

ר  אינו לכן  גרם  ההקפאה  של  מירוץ  הזמן  לער.  תוכנית  שנדונה  בוועדת  ההתנגדויות

 . זר ומוזר
אולי  לא  למותר  להעיר  שוועדת  העררים  אשר  קבעה  כי  הגשת  הערר  חרגה  מן  המועד 

את  מניין  הימים  מיום  המצאת  החלטת  המליאה  ולא  מיום "  ספרה"הקבוע  בחוק  

שגם  סברת  ועדת  העררים  היא ,  אם  כן,  אפשר.  המצאת  החלטת  ועדת  ההתנגדויות

 .  מירוץ הזמן להגשת העררשההחלטה לקיים דיון במליאה הקפיאה את
אולם  מעתה  העותרת  יודעת  כי .  סיכום  ביניים  עד  הנה  הוסג  הדיון  שני  צעדים  לאחור

החלטת  המליאה  וכי  המועד  להגשת  ערר "  סופיות"דרך  הערר  אינה  נחסמת  מכוח  

כעת  אפשר  לקדם  את  הדיון .  למועצה  הארצית  נמנה  מיום  המצאת  החלטת  המליאה

שאלת  האפשרות  להאריך  מועד ,  היינו;  ת  על  מדוכתואל  הסוגיה  העיקרית  הניצב

 . להגשת ערר
הארכת  מועד  להגשת  ערר  אין  חולק  שהוראת  הדין  היא  שערר  אל  המועצה  הארצית 

...  "   ימים  מיום  שבו  הומצאה  לעורר  החלטת  הוועדה  המחוזית30בתוך  "יש  להגיש  

ת  המועד   ימים  א9-וכי  העותרת  איחרה  ב)  לחוק  התכנון  והבניה)  ד(110סעיף  (

אלא  שהעותרת  סברה  שמדרש  הגיון  ומדרש  הדין  הוא  שבידי  ועדת  העררים .  האמור

כיוון  שוועדת ).  בנסיבות  שבהן  הארכת  מועד  מוצדקת(היכולת  להאריך  את  המועד  

, העררים  לא  קיבלה  את  הגיון  טעמי  העותרת  והיא  גורסת  שאין  לה  סמכות  כזאת

 . מבקשת העותרת קביעה שיפוטית בסוגיה
קבעה  שבהעדר  סמכות )  ר"יו,  דלית  דרור(  ועדת  העררים  ועדת  העררים  החלטת

או "  משפט-בית"לא  תוכל  הוועדה  לשים  עצמה  כ,  מפורשת  בדין  להארכת  מועד

18הוועדה  גרסה  שתקנה  .  בהעדר  מקור  חוקי  להוצאתן"  מן  הצדק"להורות  הוראות  

מפני ,  ל"א  לתקנות  העררים  אינה  יכולה  לשמש  בסיס  להשעין  עליו  את  הסמכות  הנ

שהתקנה  מופעלת  בהעדר  הסדר  בדין  של  סוגיה  דיונית  ואילו  בדידן  קובע  הדין  מועד 

סיום (בתחום  אחר  ,  והסדר  ספציפי  להארכת  מועד,  מצד  אחד,  קטגורי  להגשת  ערר

כן  הוועדה  גורסת  שהארכת  מועד -כמו.  מצד  שני,  )15תקנה  .  דיון  ומתן  החלטה

ולפיכך  גם  לא  ניתן  לסמוך  הארכה "  דיוניםסדרי  "או  "  נוהלי  עבודה"איננה  עניין  שב

 .  לחוק הפרשנות17כזאת על הוראות סעיף 
. ועדת  העררים  הצביעה  על  הגיון  השקפתה  בדבר  החלטיות  המועד  להגשת  ערר

זו  אחת  מאושיותיו  של .  קביעת  מועד  בחוק  התכנון  והבניה  איננה  עניין  פורמלי
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 . ה הם ארוכים ומסורבליםהליכי התכנון לקראת מתן תוקף לתוכנית בני. החוק
במישרין ,  הדבר  מכוון  להביא  לידי  ברור  ממצה  של  כל  האינטרסים  השונים  הכרוכים

הדין  נוטל  אותו  בחשבון  והוא ".  מחיר"להליך  המתמשך  יש  .  בתוכנית,  או  בעקיפין

ידי  קביעת  מועדים  שתכליתם  לשים  סוף  פסוק  לכל  שלב  ושלב -מאזן  אותו  על

לא  יהיה  סוף  להליך  התכנוני ,    מועדים  נוקשה  בחוקאם  לא  תהיה  קביעת.  בהליך

 . ובכך תושם לאל כל יוזמה תכנונית
טיעוני  העותרת  אין  בחוק  התכנון  והבניה  מקרא  מפורש  המקנה  למאן  דהוא  סמכות 

דין -עורך,  כוחה-העותרת  מודעת  לכך  ולפיכן  יגע  בא.  להאריך  מועד  להגשת  ערר

ניתן ,  כך  הוא  סבור,    מיני  סימוכין  שבהםומצא  מספר  הוראות  דין  עקיפות  ועוד,  אורן

 . למצוא בסיס עיגון לסמכות הארכת מועד לערר
ר  המועצה  סדרי  הדין  בהליכי  ערר  בפני  המועצה  הארצית  קבועים  בתקנות "סמכות  יו

, בין  היתר  נקבע  בהן.  1972-ב"התשל,  )ערר  בפני  המועצה  הארצית(התכנון  והבניה  

  להורות  לגבי  כל  עניין  הנוגע  לסדרי  הדין יושב  ראש  המועצה  רשאי':  א18בתקנה  
  '.בערר שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בחוק או בתקנות אלה

 . ר ועדת העררים"מואצלת הסמכות הזאת גם ליו" ר המועצה"יו"בהתאם להגדרת 
". עניין  הנוגע  לסדרי  דין"פרקליט  העותרת  טוען  כי  הארכת  מועד  להגשת  ערר  היא  

 : המשפט העליון-דין של בית-כך נאמר בפירוש בפסק
שהיא ,  שיש  להבדיל  בין  זכות  לערעור,  ההלכה  הפסוקה  הדגישה  חזור  והדגש

היינו  הזמן  למימוש  הזכות ,  לבין  הארכת  המועד  להגשת  הערעור...  מהותית

מנהל  מס  רכוש  וקרן '  מ  נ"אלבר  בע  916/79א  "ע(שהוא  עניין  שבסדר  דין  ,  המהותית

  .)393) 4(ד לו" פ,פיצויים
ר  ועדת  הערר "קמה  סמכותה  של  יו,  יוון  שבעניין  דיוני  זה  לא  מצוי  הסדר  מפורשכ

 . להסדירו
  לחוק 17כוח  העותרת  נסמך  גם  על  הוראות  סעיף  -הארכת  מועד  כסמכות  עזר  בא

ידי  הקניית  סמכות -  שעניינן  במילוי  לאקונה  בדין  על1981-א"  התשמ,הפרשנות

המוסמך  לדון  ולהכריע  בעניין ,  שיפוטינהלי  או  לגוף  מעין  ינוהלית  ודיונית  לגוף  מ

 :  לחוק האמור17כך מורה סעיף . כדי שיוכל לממש את משימתו, כלשהו
  משמעה  גם –הסמכה  לעשות  דבר  או  לדון  בעניין  פלוני  או  להכריע  בו   ) א('

 . הסמכה לקבוע נוהל עבודה וסדרי דיונים ככל שאלה לא נקבעו בחיקוק
  משמעה  גם  מתן  סמכויות  עזר –  עשייתו  הסמכה  לעשות  דבר  או  לכפות ) ב(

  '.הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת
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ערר  על  החלטת (לדון  בעניין  פלוני  "פי  החוק  -על,  כיוון  שוועדת  העררים  הוסמכה

וכבר "  (סדרי  דיונים"מוסמכת  גם  לקבוע  ,  בבד-בד,  הריהי,  "או  להכריע  בו)  המליאה

סדר "הארכת  מועד  היא  עניין  של  כוח  העותרת  ולפיה  -נאמרה  לעיל  השקפת  בא

, היינו;  "לעשות  דבר"שיאפשרו  לה  )  כגון  הארכת  מועדים(ובכללם  סדרים  ")  דין

 . לממש את סמכות ההכרעה שבידה
או "  סמכות  טבועה"סמכות  טבועה  העותרת  רואה  בסמכות  להאריך  מועד  משום  

ת סמכות  טבעי.  משפט  או  לגוף  מעין  שיפוטי-המוקנית  לבית"  סמכות  טבעית"

והיא  קורמת  עור  וגידים ,  וטבועה  זו  יונקת  את  חיותה  מהגוף  השיפוטי  משום  עצמו

כאשר  מסתבר  שהדין  לא  העמיד  כלי  ניהול  ודיון  המאפשרים  לגוף  השיפוטי  להגשים 

 : השופט ברנזוןעמד על כך . את תכליתו
יעילות ,  אינה  אלא  אותה  סמכות  מינימלית  בענייני  נוהל...  הסמכות  הטבעית  '

המשפט  כדי  שיוכל  למלא  את  התפקיד -וצדקתו  הדרושה  לביתהמשפט  

סמכות  זו  היא  הביטוי  החיצוני  לחוש .  עשיית  משפט  צדק:  שלמענו  הוא  קיים

 '.הצדק  הפנימי  שהשופט  ניחן  בו  והנותן  לו  פורקן  בעשייה  היומיומית  שלו

  )96 ,89) 2(ד כח"פ, מחלב' בן שחר נ 22/73נ "ד(
איננה  עניין  של ,  שאינה  נקובה  בדין,  ך  מועד  לערראם  יטען  הטוען  כי  סמכות  להארי

כוח  העותר  יענה  כי -אף  בא,  "יעילות  המשפט  וצדקתו"ואינה  צריכה  לשם  "  נוהל"

). לעניין  הארכת  מועד  כסוגיה  דיונית,  למעלה  מכאן,  ראה  שוב(בסדר  דין  עסקינן  

י גם  לדעת  מ"  סמכות  טבעית"סדרי  דין  שאינם  קבועים  בדין  הם  קרקע  הצמיחה  של  

 : השופט חשיןשאינם גורסים הרחבה יתרה של סמכות זו וכבר כתב 
" סמכות  טבועה"אין  צורך  בדימיון  מפליג  כדי  להבחין  כי  גבולותיה  של  אותה  '

וכי  היקף  פרישתה  של  הסמכות  אינו )  בלשון  המעטה(משהו  -מטושטשים

סמכות "המשפט  מדבר  על  הסמכות  הטבועה  כ-בית,  אכן.  בהיר  לחלוטין

. של  המשפט"  צדקתו"בעת  מחיל  הוא  סמכות  זו  גם  על  -אך  בה,  "מינימלית

,   השופט  ברנזוןכדברי,  המשפט  נכונה  ומתקיימת  היא-סמכות  זו  שקנה  בית

; 'עשיית  משפט  צדק:  כדי  שיוכל  למלא  את  התפקיד  שלמענו  הוא  קיים'

, היא  הביטוי  החיצוני  לחוש  הצדק  הפנימי  שהשופט  ניחן  בו"וסמכות  זו  

  '. בעשייה היומיומית שלווהנותן לו פורקן
סקירה  קלה  של  הפסיקה  בישראל  תלמדנו  כי  לא  אחת  ולא  שתיים  עשה ,  ואומנם

גם  לנושאים ,  המשפט  שימוש  באותה  סמכות  הקנויה  לו  מטבע  ברייתו-בית

 מחלב'  בפרשת  בן  שחר  נ,  כן-כי-הנה.  שנתקשה  לסווגם  כנושאי  דיון  ונוהל  גרידא

הדין  הסכימו  עליו  ואשר  זכה  לקבל -יהמשפט  להאריך  מועד  שבעל-החליט  בית
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אינני  מסתייג  מהלכות  אלו .  זכאי'  בפרשת  שקולניק  נכך  היה  גם  .  דין-תוקף  של  פסק

" נוהל"או  "  דיון"דומני  כי  סיווגן  כנושאי  ,  ואולם.  ההלכות  נכונות  וראויות;  שנקבעו

 ). סלומון' רוקר נ 6339/97א "רע(בלשון המעטה , גרידא לא יהא מדוייק
ישה  לערכאות  כזכות  חוקתית  מזכויות  היסוד  של  האזרח  במדינה  היא  שתהא זכות  ג

יש  שראו  בכך  אפילו  זכות .  פי  דין-המשפט  כדי  למצוא  סעד  על-לו  נגישות  לבית

 מ"קליל  תעשיות  בע'  מ  נ"ארבל  אלומיניום  בע  733/95א  "ע"  (נעלה  על  זכות  יסוד"

שיש  בו  מנגנון ,  תן  דיןלפיכך  בהינ).  363'  חלק  גפרשנות  במשפט    ברק  'א:  והשווה

פניה  לבירור  סכסוך  בפני  גורם  שיפוטי  מכל  סוג  ואין  בו  הסדר  מפורש  של  הארכת 

יש  לפרש  את  הדין  באופן  המקיים  את  זכות  הנגישות  אל  הגורם  השיפוטי  ולא ,  מועד

 . באופן החוסם אותה
בנסיבות  כאלה  די  שיימצא  לאפשרות  הארכת  מועד  עיגון  מינימלי  בלשון  הדין 

או  בלשון  כל  דין  ישים  אחר )  א  לתקנות  העררים18כגון  הוראת  תקנה  (נטי  הרלוו

-המקיימת  את  הזכות  העל  (מנת  שאפשרות  זו  -על,  )  לחוק  הפרשנות17כגון  סעיף  (

תועדף  על  פני  חסימת  הדרך ))  1ישעיהו  מא  "  (יחדיו  למשפט  נקרבה"חוקית  של  

 . לבירור השיפוטי
  נסיבות  שמכוחן  עלולה  הגשת  ערר כוח  העותרת  פרש  שורת-דעת  לנבון  נקל  בא

כוח ",  אסון,  כגון  תאונה(מבלי  שלעורר  תהיה  שליטה  על  כך  ,  לאחר  את  מועדה

שורת  ההגיון  תובעת  שבידי  ועדת  העררים  תהיה  סמכות  טבעית ).  ב"וכיו"  עליון

 : כך גם נפסק. להארכת מועד כדי ליתן מענה לנסיבות כאלה
וקן  אם  לא  יאפשרו  לו  הגשת  ערעור מכאן  שלעיתים  יגרם  לו  עוול  בל  ית  ...'

כפי  שכבר  נרמז .  תוצאה  שיש  למנוע  אותה,  מחמת  נסיבות  שאינן  בשליטתו

עיקר  הדברים  הוא  שהמשפט  יצא  לאור  וכי  סדרי  הדין  ישארו  טפלים ,  לעיל

' מ  נ"אלבר  בע  916/79א  "ע  ('.כמכשיר  לייעול  הדיון  ולא  לסיכולו,  לעיקר  זה

  )393) 4(ד לו" פ,מנהל מס רכוש וקרן פיצויים
תוך ,  טיעוני  המשיבים  המשיבים  סומכים  יתדות  טיעוניהם  בהחלטת  ועדת  העררים

ועדת  העררים  והוועדה (כוח  רשויות  התכנון  -בא.  הרחבה  רבה  של  יריעת  ההנמקה

השיב  לטענות  הקונקרטיות  של )  אזרחי(  א"דין  קידר  מפמת-עורך,  )המחוזית

עמד  בעיקר  על  הטעמים  העקרוניים ,  גרבשם  גני  דולינ,  ר  פרוכטמן"העותרת  ואילו  ד

 . שבעמידה דווקנית על מועדים שבחוק התכנון והבניה
הארכת  מועד  תובעת  בסיס  עיגון  בחוק  סמכות  להארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק 

במסגרת  הוראת  דין  מפורשת ,  בהקשר  לדיונים  אזרחיים,  המשפט-הוענקה  לבתי

ר  הדין  האזרחי  שהותקנה   לתקנות  סד528המשפט  ותקנה  -  לחוק  בתי108סעיף  (
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המשפט -מכאן  מתבקש  שבהעדר  הסמכה  מפורשת  בדין  קונקרטי  אין  לבתי).  מכוחו

  לתקנות  סדר 528סמכות  הארכת  מועד  הפורצת  את  המסגרת  התחומה  של  תקנה  

 : ואכן כך נפסק. הדין האזרחי
כאשר  מדובר  בהארכת  מועד  הקבוע  בחיקוק  ההלכה  היא  כי  אין  מקום '

שכן  עניין  זה  הוא  מתחום  סדרי  הדין  אותו  מוסמך ,  ועהלהיזקק  לסמכות  טב

המשפט  סמכות -בהיעדר  הסמכה  מפורשת  אין  לבית.  להסדיר  המחוקק  בלבד

' מנהל  מס  שבח  מקרקעין  נ  417/74א  "ע:  ראה(להאריך  מועד  הקבוע  בחיקוק  

) 2(ד  מב"פ,  יוסף  קופר'  רמת  צבי  נ  157/88א  "רע;  681)  1(ד  כט"פ,  ארי  פאלייה

ד "פ,  שלום  הלוי'  הדין  נ-הוועד  המחוזי  של  לשכת  עורכי  293/87ש  "ב;  395

  )1167) 2(96על -תק, ידיעות אחרונות' קראוס נ 7325/95א "דנ( ').527) 2(מא
מקל  וחומר  שגוף  מעין  שיפוטי  כגון  ועדת ,  משפט  כך-אם  לעניין  סמכותם  של  בתי

כוח ,  "טבועהסמכות  "או  "  סמכות  טבעית"בגדר  ,  העררים  אינו  יכול  ליטול  לעצמו

 . להאריך מועד שהוגבל במפורש בחיקוק
המשיבים  דוחים  את  הניסיון  למצוא  עיגון  לסמכות  הארכת  מועד  תקנות  העררים  או 

 . בחוק הפרשנות
ר  ועדת "ואת  יו(ר  המועצה  הארצית  "א  לתקנות  העררים  מסמיכה  את  יו18תקנה  

קום  שבו  אין לקבוע  הוראות  של  סדר  דין  רק  במ)  העררים  מכוח  אצילת  סמכויות

. חוק  התכנון  והבניה  איננו  חסר  הסדר  מפורש  לעניין  מועדי  ערר.  הסדר  מפורש  בדין

ההסדר  הפוזיטיבי  הוא  שערר  למועצה  הארצית  יש  להגיש  בגבולות  המועד  שהדין 

העדר  סמכות  להאריך  מועד  לערר ).    ימים  מיום  המצאת  החלטת  המליאה30(קבעו  

קק  לא  התעלם  מסוגיית  הארכת  מועדים שכן  המחו,  הוא  בגדר  הסדר  שלילי  בחוק

בחוק  התכנון  והבניה  שהמחוקק  מצא  שראוי  להעניק  בו ,  או  לכל  עניין,  ובכל  מקום

, ניתנה,  בהקשר  לסדרי  הדיון  בערר,  כך(קבע  זאת  בפירוש  ,  אפשרות  להאריך  מועד

להאריך ,  ר  המועצה"לפי  בקשת  יו,  לשר  הפנים,  סמכות,    לתקנות  העררים15בתקנה  

המקנים  לשר ,  הסדרים  שונים  נוספים.  ם  הדיון  בערר  ולמתן  החלטה  בומועד  לסיו

 , 102,  )ב(85,  )ד(ב62קבועים  גם  בסעיפים  ,  הפנים  סמכות  הארכת  מועדים
 ).  לתוספת השלישית לחוק20וסעיף ) ב(197, )א(א)1(109

מוקנות  לשר  הפנים ,  בחוק  התכנון  והבניה,  העובדה  שכל  סמכויות  הארכת  מועדים

ראה  להוציא  את ,  בכוונת  מכוון,  שכן  היא  משמיעה  לנו  שהמחוקק,  גשהראויה  להד

 . לרבות הגופים המעין שיפוטיים, הדבר מגדר הסמכויות של כל שאר גורמי התכנון
בחלקו ,  שבו  עוסק)  א(קטן  -סעיף.    לחוק  הפרשנות  אינו  ממין  העניין  כלל17סעיף  

הארכת  מועד  שנקבע ".  נוהל  עבודה  וסדרי  דיונים"בסמכות  לקבוע  ,  הרלוונטי
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; נאמר,  "סדרי  דיונים",  דוק"  (סדרי  דיונים"ואף  לא  "  נוהל  עבודה"בחיקוק  איננה  

שלגביו (עוסק  בסמכויות  עזר  לשם  עשיית  דבר  )  ב(קטן-סעיף).  לא  נאמר,  "סדר  דין"

לדון  בעניין "מובחנת  מ"  עשיית  דבר.  "או  לכפות  עשייתו)  הוקנתה  סמכות  בחיקוק

עניין  נלווה  הכלול ,  אם  כן,  הן,  סמכויות  העזר).  'קטן  א-סעיף"  (פלוני  או  להכריע  בו

אך  גם  אם  לא  תאמר  כן .  בסמכויות  ביצוע  ואיננו  כלול  בסמכויות  דיון  והכרעה

, ותסבור  שסמכויות  עזר  נסמכות  גם  לסמכות  לדון  בעניין  כלשהו  במסגרת  ועדת  ערר

ם  יכולה שכן  ועדת  העררי".  סמכות  עזר"אין  לומר  שסמכות  הארכת  מועד  היא  

האחרונה  היא .  לממש  את  סמכותה  לדון  בעררים  גם  בלי  סמכות  הארכת  מועד

תוספת  לסמכות  הדיון  בעררים  ולא  סמכות  נלווית  הכלולה  בסמכות  הדיון  בערר 

 . מעצם קיומה של סמכות הדיון
 : לוח הזמנים מאושיות חוק התכנון והבניה ועדת העררים כתבה בהחלטה

לאורך  כל  שלביו  של  ההליך  התכנוני .  רמאלי  גרידאנושא  המועדים  אינו  נושא  פו

תעמוד ,  אף  סירבולו  הרב  של  ההליך-מנת  שעל-על,  קצב  המחוקק  מועדים

 . האפשרות להביאו לידי גמר
משפט  קצר  זה  ממצה  להפליא  את  שיקולי  המחוקק  בקציבת  לוחות  זמנים  בחוק 

על  בסיס  עבודות (ר  פרוכטמן  "ידי  ד-על,  בפרישה  רחבה,  התכנון  והבניה  כפי  שהוצגו

דברי  ההסבר  לחוק  ופסיקת ,    לחוק  התכנון  והבניה43הכנה  לקראת  חקיקת  תיקון  

 ). המשפט העליון הנוגעת לכך-בית
קביעת  מועדים  החלטיים  עוברת  כחוט  השני  לאורך  מלוא  החוק  והיא  שזורה 

כדי  כך  נחשבת  עמידה  בלוח  הזמנים  בעיני  המחוקק  עד  שבמקרים .  בעשרות  הוראות

ם  נקבעה  העברת  סמכות  מגורם  לגורם  אם  הגורם  הראשון  לא  סיים  את מסויימי

 . מלאכתו במועד שנקצב לו
תחימת  שלבי  התכנון  אל  לוח  זמנים  מוגדר  היא  פועל  יוצא  של  החובה  למצוא  איזון 

נאות  בין  האינטרסים  הנוגדים  לעיתים  של  בעלי  העניין  בקיומה  של  תוכנית  או 

חיה  של  תוכנית  טעונים  בירור  לשם  קביעת אינטרס  הקיום  ואינטרס  הד.  בדחייתה

אפשר  לוותר  על  שלבי  הבירור  השונים  של  התנגדות  לתוכנית  או  על -אי.  העדיפות

 . ההליכים הקבועים בחוק למיצויה הראוי של זכות ההתנגדות
לא  יהיה ,  אולם  אם  לא  תהיה  הגבלת  זמן  חדה  וברורה  לכל  שלב  של  בירור  התנגדות

לשום  אתה  לאל ,  לא  הוגן  ואף  מזיק,  תנגדי  תוכנית  כוחסוף  לבירור  ובכך  יינתן  למ

 ). 545, 529) 4(ד מב" פ,שר הפנים' צוקר נ 581/87צ "דוק והשווה בג(
הקו  השקול  בין  הצורך  לאפשר  ליוזמות  תכנון ,  אם  כן,  תחום  זמנים  מוגדר  הוא

לבין  הצורך  לבחון  את  השלכות  היוזמה ,  להתקדם  ולהגיע  לכלל  תוקף  יישומי
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 .  על אינטרסים המתנגדים לההתכנונית
אין  לך  ביטוי  ברור  יותר  לחשיבותם  של  המועדים  בהליכי  התכנון  מאשר  העובדה  כי 

" שליטה"ה.  כל  הסמכויות  להארכת  מועד  המנויות  בחוק  הוענקו  לשר  הפנים

איננה  רק  עניין  דיוני  שנועד ,  המקוימת  בידי  שר  הפנים  על  המועדים  שבחוק

אלא  היא  גם  משקפת  קביעה  נורמטיבית ,  מועדיםאת  מדיניות  הארכת  ה"  למרכז"

 . של המחוקק המדגישה את החלטיות המועדים הללו
  ההכרעה  הצגתי  בפירוט  רחב  למדי  את  טיעוני  הצדדים –סמכות  הארכת  מועד  

עשיתי  כן  משום  שלאחר  שעיינתי  בטיעונים  הללו .  בסוגיה  שעל  מדוכת  הדיון

כיוון  שכך  דין  הוא  שלא .  ף  עליהםמצאתי  שאין  לי  כמעט  מה  להוסי,  ובחנתי  אותם

 . ייעשו דברים הדום להחלטתי מבלי שייאמרו בשם אומרם
הגעתי  לכלל  מסקנה  שוועדת  העררים  צדקה  בקביעתה  ואין  לי  יסוד  להתערב 

 . בהחלטתה
הפניה  אליה  היא  שלב  בשרשרת  שלביו  השונים  של .  ועדת  העררים  היא  גוף  תכנוני

ה  מצריך  את  ועדת  העררים  להכרעות  מעין אמנם  מילוי  תפקיד.  ההליך  התכנוני

אולם  בכך  אין  היא  יוצאת  מן  המסגרת  של  ההליך  התכנוני  שהוא  מחרוזת ,  שיפוטיות

בכך  נבדל  ההליך .  או  תחנות  שונות  המצויות  במסילתו  של  ההליך,  של  אבני  דרך

במקום  שבו  הדבר  אפשרי  לפי  החוק ,  משפט-בפני  ועדת  העררים  מהליך  בפני  בית

ההליך  השיפוטי  איננו  שלב  אינטגרלי ).  ך  דנן  שהוא  עתירה  מינהליתההלי,  למשל(

 . הליכי הערר הם עצם מעצמו ובשר מבשרו של ההליך התכנוני. של ההליך התכנוני
שהיא  שווה ,  מכאן  צריך  לגזור  גזירה  של  התייחסות  אל  קביעת  המועד  לערר

, למשל,  רלאמו.  להתייחסות  לכל  מועד  הנוגע  לכל  שלב  אחר  של  ההליך  התכנוני

לרבות (כשם  שלא  נמצא  מתירים  להגיש  התנגדות  לאחר  המועד  הקבוע  בחוק  

וכשם  שלא  נתיר  לשני  חברי  הוועדה  המחוזית )    לחוק102המועד  המוארך  לפי  סעיף  

כך  גם  לא  נוכל ,  )ראה  לעיל(לדרוש  את  כינוס  המליאה  לאחר  המועד  הקבוע  בחוק  

  מבחינת  מהות  ההליך –ן  הבדל  אי.  להתיר  הגשת  ערר  לאחר  המועד  שנקבע  לו  בחוק

המרכיבות  את  פסיפס  שלבי "  משבצות"בכל  אחת  מן  ה.    בין  הראשונים  לאחרון–

 . ההליך התכנוני יש צורך בהוראה מפורשת בדין כדי שהארכת מועד תהיה אפשרית
תכנוני  סמכות  טבועה  להארכת -כגוף  מינהלי,  מאליו  נובע  שאין  לוועדת  העררים

צריך  לגזור  גזירה  שווה  גם  לעניין  כל  גוף ,  דה  סמכות  כזאתהגורס  שיש  לווע.  מועדים

לבקש ,  למשל,  ומכאן  ילמד  הגורס  כך  כי  אפשר(תכנוני  אחר  בשלבי  התכנון  השונים  

היה ,  אילו  הוסקה  גזירה  שווה  כזאת).  להאריך  מועד  להגשת  התנגדויות  לפי  החוק

ות  של  ההליך ניתן  להסרה  בגלגליו  הנעים  גם  כך  בכבד-בכך  כדי  לתקוע  תריז  בלתי
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 . התכנוני
בקצרה  רבה ,  ועדת  העררים.  בדידן  אין  קביעה  בדין  המאפשרת  להאריך  מועד

א  לתקנות 18עמדו  על  הטעמים  השוללים  את  תקנה  ,  ביתר  פירוט,  והמשיבים

.   לחוק  הפרשנות  כמקור  סמכות  להארכת  המועד  המבוקשת17העררים  ואת  סעיף  

 . אני מקבל את הטעמים הללו ככתבם
קבל  את  הטענה  שמצב  דברים  שבו  אין  לוועדת  העררים  סמכות  להאריך אינני  מ

זכויות .  חוקי  של  חופש  הנגישות  לערכאות-צריך  לסגת  מפני  העיקרון  העל,  מועד

הזכויות .  היסוד  החוקתיות  אינן  מתקיימות  בחלל  ריק  שבו  עדיפותן  מוחלטת

, חותכו,  לעיתים  בהנגדה,    לעיתים  בהתאמה–מתקיימות  בסביבה  שבה  פועלים  

סביבת  הניגודים  יוצרת  הגבלה .  על  אחרות-לרבות  זכויות,  אינטרסים  וזכויות  שונות

הגבלה  זו  צריכה  לעמוד  במבחני  איזון  של  מידתיות  ושל  מטרה .  על  מימוש  הזכויות

 . ראויה
, אניח(בתחומי  התכנון  והבניה  עשוי  האינטרס  המגולם  בחופש  הגישה  לערכאות  

עררים  כדין  ערכאה  שיפוטית  לעניין  חופש  הגישה שדין  ועדת  ה,  לצורך  הבירור  הזה

לסתור  את  האינטרס  המגולם  בחופש  הקניין  שביטויו  באפשרות  לקדם ,  )אליה

ההשגה ,  וכבר  הראנו  למעלה  מכאן  כיצד  עשויים  פתחי  ההתנגדות.  יוזמות  תכנוניות

הדין  אינו .  לעכב  ואולי  אפילו  לעצור  את  תנופת  היוזמה  התכנונית,  והערר  המרובים

הוא  מניח  בידי  צד  מעוניין  ובעל  זיקה  מספקת  שורה .  לא  על  זה  ולא  על  זה,  ותרמו

ניתן  לו ,  לעיתים,  בכלל  זה.  של  אפשרויות  לערוך  טענותיו  כנגד  יוזמה  תכנונית

הנה  כי  כן  השער  פתוח  וכל  הזכאי .  להגיע  עדי  ועדת  העררים  שליד  המועצה  הארצית

דרכה  של ,    על  בבת  עינו  האחרתאולם  מנגד  שומר  הדין  גם.  לכך  ייתי  ויעבור  בו

בין  היתר .  הוא  מגביל  את  המעקשים  שניתן  להניח  בדרך  היוזמה.  היוזמה  התכנונית

אין .  ידי  כך  שנקבע  בו  מועד  לערר  בלי  להעניק  אפשרות  להאריך  את  המועד-על

 . לומר שהגבלה כזאת חורגת מעיקרון המידתיות או שהיא חסרת תכלית ראויה
נראה  לי  שאין  יסוד  לטענה  שיש  עיגון  חוקי  לסמכות ,  רוניבאופן  רגיל  ועק,  כן-על

הארכת  מועד  בידי  ועדת  העררים  או  העומדת  בראשה  וכן  אין  יסוד  לטענה  שהעדר 

 . ודינו להתבטל) אנטי קונסטיטוציוני(חוקתי -הסדר כזה הוא בלתי
כוונתי  לנסיבות  חריגות  במיוחד .  בעניין  אחד  נותרתי  פוסח  על  שני  הסעיפים

, תאונה,  נניח,  כמו(  איחר  העורר  את  המועד  בלי  שהיתה  לו  שליטה  על  כך  שבעטיין

). של  השליח  העושה  דרכו  אל  משרדי  ועדת  העררים  וכתב  הערר  בידיו,  ח"חו

בתואנה  של  איחור  שיכול  להסתכם  בשעות (סירוב  לקבל  את  הערר  ,  בנסיבות  כאלה

, צמה  סמכותמאידך  ועדת  העררים  אינה  קונה  לע.  נראה  מאוד  לא  הוגן)  בודדות
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 . יש מאין, אפילו לצרכים נדירים
-על-יתר(אל  סוג  התרחישים  יוצאי  הדופן  ,  בשום  פנים,  הואיל  וענייננו  איננו  שייך

לא  נראה  לי ,  אפילו  אישרתי  את  סמכותה  העקרונית  של  הוועדה  להאריך  מועד,  כן

לא  הפרט ,  איחור  של  תשעה  ימים  מצד  רשות  תכנונית(שבנסיבותיו  של  עניין  זה  

) היה  מקום  להשתמש  בסמכות  כזאת,  )עלול  לטעות  במבוכי  חוק  התכנון  והבניהה

אני  מעדיף  שלא  לצלול  אל  תוככי  הסוגיה  והיא  תישאר  בחזקת  צריכה  עיון ,  הללו

אולם  שם  נסב  הדיון )  ראה  לעיל  (7325/95א  "דנ-השאלה  הזאת  התעוררה  בדיון  ב(

  להאריך  מועד  ולא על  החלטה  של  ערכאה  שיפוטית  שהיא  בעלת  סמכות  עקרונית

 ). היה צורך ליצור סמכות יש מאין
העותרת  תשלם  למשיבים  הוצאות  עתירה .  סיכומו  של  דבר  סוף  דבר  העתירה  נדחית

  ומחציתם  לשאר 2-  ו1מחציתם  למשיבות  ,  מ  כדין"ח  בצירוף  מע"  ש15,000זו  בסך  

 " .המשיבים

א  לחוק 12פי  סעיף  האם  מוסמכת  ועדת  ערר  שהוקמה  ל  נדונה  השאלה  2340/028ם  "בר  -ב

להאריך  מועד  הקבוע )  חוק  התכנון  והבניה  או  החוק:  להלן  (1965-ה"התשכ,  התכנון  והבניה

המידה  הראויות  לפיהן  תישקל  בקשה -מהן  אמות,  אם  כן?  בחוק  להגשת  ערר  בפניה

 ?להארכת מועד

 :  כיאור'  השופט ת'כבנפסק מפי 

 הערה לעניין מקורות סמכות חלופיים להארכת מועד "
ר  ועדת  הערר  סמכות  להאריך  מועד "  מקנה  ליו15כי  תקנה  ,  דעתי  היא,  כאמור.  15

מנת  לבסס  את -איני  נזקק  למקורות  סמכות  חלופיים  על,  לפיכך.  להגשת  ערר

שלו  דעתי ,  ההערה  הראשונה  היא.  ברצוני  להעיר  שתי  הערות,  עם  זאת.  סמכותו  זו

עדיין  מסקנתי  בנוגע ,  מורר  הוועדה  כא"  כדי  להסמיך  את  יו15היתה  כי  אין  בתקנה  

כפי ,  במקרה  כזה  הייתי  בוחן.  לקיומה  של  סמכות  להארכת  מועד  היתה  נותרת  בעינה

מקורות  סמכות  לבר  החיקוק  הספציפי ,  המשפט  לעניינים  מינהליים-שעשה  בית

' צירינסקי  נ  5566/98צ  "דנג:  השווה(כגון  סמכות  טבועה  ,  )התקנות(הנוגע  לעניין  

) א(17או  הוראת  סעיף  ,  )106דינים  עליון  נה  ,  לום  בחדרהמשפט  הש-סגן  נשיא  בית

: ראו"  סמכות  טבועה"  לחוק  הפרשנות  ל17על  הקשר  בין  סעיף  (לחוק  הפרשנות  

-15  פסקאות  366)  1(ד  נו"פ,  מדינת  ישראל'  דין  מאהר  חנא  נ-עורך  6185/00א  "ע

-למנהל  מס  שבח  מקרקעין  מחוז  ת'  כהן  נ  7857/98א  "בש:  השווה(או  היקש  ,  )17

                                                           
 .385) 3(ד נז"פ, 'אגא וכט ואח' רמת השרון נ –הוועדה לתכנון ולבניה  2340/02ם "בר  8
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יש  לוועדת  ערר ,  שם  נקבע  כי  בהעדר  הוראה  מפורשת  בנדון,  241)  3(ד  נד"פ,  אביב

  סמכות  להעביר  מקום  דיון  וזאת  מכוח 1963-ג"התשכ,  שלפי  חוק  מס  שבח  מקרקעין

יושם  אל  לב  כי  מסקנה  לפיה  לוועדת  הערר  סמכות  טבועה  להאריך ,  אולם).  היקש

אם  לוועדת  הערר  סמכות .    כךמועדים  מוציאה  מכלל  אפשרות  שימוש  בהיקש  לצורך

כן  לא  בשלו  התנאים -ממילא  לא  קיים  חסר  בעניין  זה  ועל,  טבועה  להאריך  מועד

 . 1980-ם"התש,  לחוק יסודות המשפט1להשלימו מכוח סעיף 
  לחוק  הפרשנות 17המשפט  לעניינים  מינהליים  קובע  כי  סעיף  -בית.  הערה  שניה

לחוק )  א(17סעיף  .  ייננו  אינו  יכול  לשמש  מקור  סמכות  בענ1981-א"התשמ

מנת  להסמיך  גוף  המוסמך -שאין  צורך  בהוראה  מפורשת  על,  הפרשנות  קובע

 . להכריע בעניין מסויים לקבוע את סדרי הדין בפניו כל עוד אלה לא נקבעו בחיקוק
שגם  כאשר  החוק  אינו  מסמיך  כלל  את  מחוקק  המשנה  להתקין  תקנות  בנוגע ,  מכאן

עדיין  מוסמך  גוף  שיפוטי ,  ידי  מחוקק  המשנה-תקנו  עלוכאלה  אכן  לא  הו,  לסדרי  דין

בכפוף  כמובן ,  דעתו-פי  שיקול-או  מעין  שיפוטי  לקבוע  לעצמו  את  סדרי  הדין  על

) 2(ד  כה"פ,  שר  הבריאות'  ר  יוסף  מזרחי  נ"ד  78/71צ  "בג:  ראו(לכללי  הצדק  הטבעי  

אצים הרשות  המוסמכת  לפי  חוק  נכי  רדיפות  הנ'  צבי  מלמד  נ  112/61צ  "בג;  238

-246,  )'כרך  א,  ו"תשנ  (הסמכות  המינהלית,  זמיר'  י;  1834,  1830)  2(ד  טו"פ,  'ואח

  לחוק 17לפיה  סעיף  ,  המשפט-לא  השתכנעתי  כי  מסקנתו  זו  של  בית).  255

אני  נוטה .  היא  הכרחית,  הפרשנות  אינו  יכול  לשמש  מקור  סמכות  להארכת  מועד

עשוי ,  מי  בחיקוק  הרלבנטיבהיעדר  מקור  סמכות  פני,  לדעה  כי  במקרים  המתאימים

לאור  קביעתי  כי  מקור ,  מכל  מקום.  ל  לשמש  מקור  סמכות  כאמור"הנ)  א(17סעיף  

הרי  שניתן  להותיר  את  ההכרעה  בסוגיה  זו ,    לתקנות15הסמכות  בענייננו  הוא  תקנה  

 . למקרה בו הדבר יידרש
 המידה הראויה לצורך בחינת בקשה להארכת מועד -אמת

בבואו  להכריע ,  ר  ועדת  הערר"ר  ראוי  כי  ינחו  את  יוהמידה  אש-מהן  אמות.  16

 ? בבקשה להארכת מועד להגשת ערר
המשפט  לעניינים  מינהליים  הציע  להקיש  בעניין  זה  מההסדר  הקבוע  בתקנות -בית

  סיפא  לתקנות  אלה  קובעת  שניתן  להאריך  מועד 528תקנה  .  סדר  הדין  האזרחי

 ידה  זו  אומצה  גם  בסעיף מ-אמת".  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו"שנקבע  בחיקוק  
הדין  או  יושב  ראש  המותב -הקובע  כי  ראש  בית,  דין  מינהליים-לחוק  בתי)  ב(22

המשפט -בית".  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו"רשאי  להאריך  את  המועד  להגשת  ערר  

אולם  הוא ,  מידה  שונה-לא  התעלם  מכך  שניתן  למצוא  גם  הסדרים  בהם  ננקטה  אמת

נוקטים ,    אלה  אשר  השלכתם  הפרקטית  רבהלפחות,  כי  מרבית  ההסדרים,  סבר
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 ". טעמים מיוחדים"במבחן של 
הוועדה  המקומית  טוענת  כי  לעניין  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערר  יש  להסתפק 

כגון  קיומה  של  סיבה  סבירה  לאיחור  או  סיבה ,  מידה  פחות  מחמירות-באמות

בנוגע בחינת  מכלול  החקיקה  העוסקת  בהארכת  מועדים  ,  לטענתה.  מוצדקת  לכך

) הן  לגבי  המועד  להגשת  ערר  והן  לגבי  המועד  להגשת  תשובה  לערר(לועדות  ערר  

סדרי  דין  של  ועדת (  לתקנות  החשמל  2תקנה  ,  לדוגמה.  מלמדת  על  מבחנים  מסוג  זה

  לתקנות 3תקנה  ;  "סיבה  מספקת"מידה  של  -  קובעת  אמת1955-ו"התשט,  )עררים

-ב"התשכ,  )פני  ועדת  העררסדרי  הדין  ב)  (הסדרת  השמירה(הרשויות  המקומיות  

  לחוק 30הוראות  ברוח  זו  קיימות  גם  בסעיף  ".  סיבה  סבירה"  דורשת  לצורך  זה  1962

  לתקנות 7ובתקנה  ")  טעמים  סבירים  ("1962-ב"התשכ,  )ביוב(הרשויות  המקומיות  

 1971-א"התשל,  )סדרי  דין  בוועדת  ערר(רישום  קבלנים  לעבודות  הנדסה  בנאיות  

  לתקנות  אינה  דורשת  טעם  מיוחד  להארכת 19כי  תקנה  ,    עודנזכיר").  סיבה  סבירה("

אם  כי  היא  מגבילה  את  סך  כל  הימים  שניתן  להאריך ,  מועדים  הקבועים  בתקנות

 . שים יוםימועדים הקבועים בתקנות לתקופה כוללת שלא תעלה על ש
המידה  להארכת  מועד -הסקירה  לעיל  אינה  מציגה  תמונה  מלאה  בנוגע  לאמות

ועדות  ערר  בה ווישנה  חקיקת  משנה  המתייחסת  ל,  לוועדות  עררהננקטות  בקשר  

הטעמים  צריכים  להיות  מיוחדים  או  שהמועד  להגשת  בקשה  להארכת  מועד  הוא 

הגעתי  למסקנה  שיש  טעם  בעמדת  הוועדה ,  למרות  זאת.  קצר  יותר  מאשר  בתקנות

דווקא  בנוגע "  טעמים  מיוחדים"מידה  מחמירה  של  -המקומית  לפיה  אין  לקבוע  אמת

אין  בתקנות  הוראה  מפורשת .  להארכת  מועד  להגשת  ערר  על  החלטת  שמאי  מכריע

אין  זה  רצוי  לאמץ ,  מידה  נוקשה  בעניין  זה  ובנסיבות  העניין-המחייבת  אימוץ  אמת

מידה  זו  לצורך  הכרעה  בבקשה -זאת  מהטעם  שהשימוש  באמת.  מידה  כזו-אמת

טה  של  גוף להארכת  מועד  מתאים  יותר  למקרים  בהם  מושא  הערעור  הוא  החל

כאשר  ההליך  מושא .  כגון  שמאי  מכריע,  דעת  של  גוף  מקצועי-שיפוטי  ולא  חוות

-קביעת  אמת,  דעת  של  גוף  מקצועי-בקשת  הארכת  מועד  להגשת  ערר  הוא  חוות

מידה  נוקשה  יתר  על  המידה  עלולה  לחסום  באופן  גורף  מדי  ביקורת  של  גוף  שיפוטי 

מידה -כי  קביעת  אמת,  זכוריש  ל.  הדעת  המקצועית-או  מעין  שיפוטי  על  חוות

מחמירה  בעניין  זה  עלולה  לפגוע  קשות  בעיקר  בזכויותיהם  של  אזרחים  רבים 

מדברים  אלה  אין  להסיק  כי  בקשה .  המבקשים  לערער  על  קביעת  שמאי  מכריע

-על.  להארכת  מועד  להגשת  ערר  על  החלטת  שמאי  מכריע  תתקבל  כדבר  שבשגרה

ר  להשתכנע  כי  ישנה  סיבה  סבירה ר  ועדת  הער"על  יו,  מנת  להיעתר  לבקשה  כזו

או  כי  קיים  טעם  אשר  בגינו  מוצדק  לאפשר  את  הגשת  הערר ,  להגשת  הערר  באיחור
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שעוסקים  אנו  במועד  שנקבע  בחוק  וכי ,  נזכיר  בהקשר  זה.  למרות  האיחור  בהגשתו

המשפט  לעניינים -  לתקנות  מגבילה  את  ההארכה  אותה  רשאי  בית19תקנה  

  דברים  אלה  ראוי  שיהיה  בהם  השראה  ליושב  ראש .לשישים  ימים,  מינהליים  ליתן

אם  גם  אין  בהם  לגרוע  מסמכותו  להחליט ,  בבואו  להחליט  על  הארכת  מועד,  הוועדה

ולהחליט  אם ,  ר  ועדת  הערר  לשקול  כל  מקרה"על  יו.  פי  כלל  נסיבותיו-בעניין  על

טעמיו  של  המבקש  להארכת  מועד  מצדיקים  את  דחיית  האינטרס  של  המשיב  ושל 

 . בכללו בסופיות הדיוןהציבור 
 יישום בענייננו 

אם  קיים  בעניינו  טעם  המצדיק  להיעתר  לבקשת ,  נותר  לנו  להכריע  בשאלה.  17

קיימים ,  לדעתי.  תשובתי  לכך  חיובית.  הוועדה  המקומית  להגיש  את  הערר  באיחור

אף  שקבעתי ,  ראשית.  בענייננו  נסיבות  אשר  בהצטברן  מצדיקות  להיעתר  לבקשתו

הרי  שבהיעדר  הוראה ,  של  השמאית  הומצאה  לוועדה  המקומית  כדיןדעתה  -כי  חוות

-מפורשת  בעניין  זה  בחוק  או  בתקנות  ובהיות  סוגיה  זו  נדונה  לראשונה  בפני  בית

אין  להחמיר  בעניין  זה  עם  הוועדה  המקומית  אשר  טעתה  לחשוב  כי  מניין ,  משפט  זה

שומה הימים  מתחיל  להיספר  מהיום  בו  השמאית  המכריעה  המציאה  לה  את  ה

הרשות המוסמכת לפי ' יהודית  פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "רע:  ראו  לדוגמה(המכריעה  

לצד ,  כפי  שהובהר  לעיל,  שנית).  746)  1(2002על  -תק,  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים

משפט  השלום  בנוגע -ההליך  המנוהל  בפני  ועדת  הערר  התנהל  הליך  מקביל  בבית

אית  המכריעה  בחקירה  נגדית  על בהליך  המקביל  נחקרה  השמ.  לאותה  תוכנית  עצמה

משפט -המתינו  הצדדים  להחלטת  בית,  בעת  הדיון  בפנינו  ולאחריו.  השומה  שערכה

בנסיבות  אלה  סברתי  כי  חסימת  הערר  על  החלטת .  דעת  זו-השלום  לגבי  חוות

השמאית  המכריעה  בפני  ועדת  הערר  בענייננו  תמנע  מהוועדה  המקומית  להעמיד 

למרות  שמדובר  באותה ,    דומה  של  ועדת  הערראת  השומה  המכרעת  בפני  ביקורת

פיהן  יש  לקבוע  את  שיעור -באותן  עקרונות  שומה  ובאותן  נסיבות  על,  שמאית

דעתי  היתה  כי  מצב  זה  עלול  להוביל  להחלטות  סותרות  בנוגע  להליכים .  הפיצוי

המשפט -כדברי  בית,  אכן.  דומים  המבוססים  על  אותן  עובדות  ועקרונות  שומה

משפט  השלום  ועדת  הערר -ממילא  אין  כל  ביטחון  כי  בית,  םלעניינים  מינהליי

המשפט -מצב  של  סתירה  בין  החלטות  בית.  יחליטו  החלטות  דומות  בעניין  זה

אולם  יש  להניח  שעל  סמך  אותן  עובדות  יגיעו ,  השלום  ועדת  הערר  הוא  אפשרי

לו  טעם  כזה ,  מצב  דברים  זה  אף  מבסס  טעם  מיוחד,  לטעמי.  לפתרון  זהה  או  דומה

הביאו ,  לאחרונה.  לבקשת  הוועדה  המקומית  להאריך  את  המועד  להגשת  ערר,  שנדר

, משפט  השלום-דינו  של  בית-ניתן  פסק,  17.02.03כי  ביום  ,  המשיבים  לידיעתנו
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דעתה  של  השמאית  המכריעה  אמינה  ומקצועית  והיא -ובמסגרתו  נקבע  כי  חוות

שהסבה  להם שימשה  בסיס  לקביעת  גובה  הפיצוי  שנפסק  למשיבים  בגין  הפגיעה  

דין  המשתיק  את -דין  זה  מהווה  מעשה  בית-המשיבים  טוענים  כי  פסק.  התוכנית

אין  בידי  לקבל .  הוועדה  המקומית  מלעלות  טענות  כנגד  החלטת  השמאית  המכריעה

דעתה  של  השמאית -לא  עולה  לדיון  חוות,  במסגרת  ההליך  שבפני.  טענה  זו

ת  הוועדה  המקומית ענייננו  בשאלה  האם  קיים  טעם  להיעתר  לבקש.  המכריעה

דעתי  היא  שאין ,  בנסיבות  העניין.  להאריך  את  המועד  להגשת  ערר  בפני  ועדת  הערר

משפט  השלום  כדי  לשנות  מהמסקנה  אליה  הגעתי  לפיה  ישנו -דינו  של  בית-בפסק

הוועדה  המקומית  הודיעה  שיש  בכוונתה  לערער  על .  טעם  להיעתר  לבקשתה  זו

ה  על  ידה  בקשה  לעיכוב  ביצועו  של משפט  השלום  וכי  הוגש-דינו  של  בית-פסק

טרם  מוצו  ההליכים  המשפטיים  בינה ,  בנסיבות  אלה.  הדין  עד  להכרעה  בערעור-פסק

אשר  בגינו  סברתי  שיש  להיעתר ,  המפורט  לעיל,  כן  הטעם-לבין  המשיבים  ועל

 . עדיין עומד בעינו, לבקשתה להאריך את המועד להגשת ערר
עדה  המקומית  להארכת  מועד  להגשת הערעור  מתקבל  ובקשת  הוו,  בנסיבות  אלה

משמעות  קביעה  זו .  ערר  על  השומה  מטעם  השמאית  המכריעה  מתקבלת  כמבוקש

היא  כי  על  ועדת  הערר  לדון  לגופו  בכתב  הערר  שהגישה  הוועדה  המקומית  ביום 

6.5.01 . 
הוועדה  המקומית  גרמה  בהתנהגותה  לבזבוז  זמן  ולהליכים ,  אף  כי  הערעור  מתקבל

תשא  הוועדה  המקומית  בהוצאות  המשיבים  בערכאה  זו ,  ת  אלהבנסיבו.  מיותרים

-ידי  בית-דין  על-וזאת  בנוסף  לחיובה  בשכר  טרחת  עורך,  מ"ח  ומע"  ש30,000בסך  

 ".המשפט לעניינים מינהליים

 : ביניש' ת ד השופט'כבנפסק מפי 

ולפיה  לוועדת  הערר  נתונה ,  אור'  השופט  ת,  מסכימה  אני  לתוצאה  אליה  הגיע  חברי"

, לחוק  התכנון  והבניה)  4)(ה(198ת  להאריך  את  המועד  הקבוע  בסעיף  סמכו

כן  מסכימה  אני  לעמדתו .  לשם  הגשת  ערר  על  החלטת  שמאי  מכריע,  1965-ה"התשכ

כפי ,  אולם.  המידה  להארכת  המועד  היא  זו  של  טעמים  סבירים  ומוצדקים-לפיה  אמת

 . למסקנה זו הגעתי בדרך שונה, שאפרט להלן
קור  הסמכות  העיקרי  להארכת  המועד  להגשת  ערר  מצוי  בתקנה מ,  לשיטתו  של  חברי

, )  לחוק198סדרי  דין  בוועדות  ערר  בעררים  לפי  סעיף  (  לתקנות  התכנון  והבניה  15

ר  ועדת  הערר  סמכות "  מעניקה  ליו15תקנה  ).  התקנות:  להלן  (1977-ח"התשנ

וראה אשר  לא  נקבעה  לגביו  ה,  "כל  עניין  הנוגע  לסדרי  דין"לקבוע  הוראות  לגבי  

עמד  על  מאפייניה  של  תקנה ,  דעתו-בחוות,  השופט  אור.  מפורשת  בחוק  או  בתקנות
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מכוח  הסמכות  שהוענקה  למחוקק  המשנה ,  כי  תקנה  זו  הותקנה  בדין,    וקבע15

" סדרי  דין"וכי  בגדר  המונח  ,  1965-ה"התשכ,  ב  לחוק  התכנון  והבניה12בסעיף  

 . נכללת גם הסמכות להארכת מועדים
 15איני  חולקת  על  סמכותו  של  מחוקק  המשנה  להתקין  את  תקנה  הגם  ש,  כשלעצמי

הרי  נוטה ,  ר  הוועדה"ולהעביר  בגדרה  את  הסמכות  לקבוע  עניינים  שבסדרי  דין  ליו

  אינה  כוללת  הסמכה  להארכת  מועדים 15אני  לדעה  כי  הסמכות  שנקבעה  בתקנה  

 . להגשת ערר
 : 15זו לשונה של תקנה 

ניין  הנוגע  לסדרי  הדין  בערר  שלגביו  לא סמכות  יושב  ראש  ועדת  הערר  כל  ע'
רשאי  יושב  ראש  ועדת  הערר ,  נקבעה  הוראה  מפורשת  בחוק  או  בתקנות  אלה

  '.לתת הוראות לגביו
, עוסקת  במתן  הוראות  לעניין  סדרי  הדין  בערר,  15הסמכות  לפי  תקנה  ,  הנה  כי  כן

. רקמה  סמכות  זו  שעה  שערר  החל  להתנהל  בפני  ועדת  הער,  מעצם  מהותה,  ולכן

  בסמכות  לקבוע  את  סדרי  הדין  הנוגעים  לניהול 15עניינה  של  תקנה  ,  במילים  אחרות

על  הליכים  לגילוי  או ,  היא  תחול  על  דרכי  הגשת  תגובות  לערר,  למשל,  כך.  ההליך

וכיוצא  באלה  הליכים  הנחוצים  לשם ,  סדרי  הטיעונים,  העברת  מסמכים  בין  הצדדים

, אולם.  ערכאה  מינהלית  או  שיפוטית  אחרתאו  בפני  כל  ,  בירור  ערר  בפני  ועדת  הערר

והם  אינם  מתייחסים ,  עניינים  אלה  של  סדרי  דין  חלים  רק  לאחר  שנתקבל  הערר

חלה  במקום ,  פי  לשונה-על,  15תקנה  ,  זאת  ועוד.  לשלבים  הקודמים  להגשת  הערר

ואילו  המועד  להגשת  ערר ,  שלא  נקבעה  הוראה  מפורשת  בחוק  או  בתקנות  אלה

 . קבוע בחוק
  האמורה  מוצאת  חיזוק  גם  בכך  שמתקין  התקנות  ייחד  תקנה  מיוחדת  שנועדה עמדתי

 .15וסמכות  זו  לא  נכללה  במפורש  בתקנה  ,  ר  הוועדה  להאריך  מועדים"להסמיך  את  יו

ר  ועדת  הערר  סמכות  להאריך  כל  מועד  הקבוע "  לתקנות  קובעת  כי  ליו19תקנה  

להארכת ,  לכאורה,    אינה  מתייחסת19תקנה  ,  אכן.  מנימוקים  שיירשמו,  בתקנות

  כי  אין השופט  אוראולם  מקובלת  עליי  דעתו  של  חברי  ,  מועדים  הקבועים  בחוק

ועל  רקע  יתר  ההוראות ,  פי  אופיה  ותכליתה-על,  19תקנה  .  המדובר  בהסדר  שלילי

כחלק ,  ר  ועדת  הערר  להאריך  מועדים"נועדה  לאפשר  ליו,  שנקבעו  בתקנות

אלא  שמטבע .  שת  ערר  לוועדת  העררמהסמכות  לקבוע  את  סדרי  הדין  החלים  על  הג

, ידי  מחוקק  המשנה-  על19ר  ועדת  הערר  בתקנה  "הסמכות  שהוענקה  ליו,  הדברים

 . ידי המחוקק הראשי-אינה מסמיכה אותו להאריך מועדים שנקבעו על
לפיה ,  דינו-  לפסק15בפסקה  ,  השופט  אורמצטרפת  אני  לעמדתו  של  חברי  ,  עם  זאת
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, ערר  במסגרת  סמכותה  הטבועה  של  ועדת  הערריש  סמכות  להארכת  המועד  להגשת  

הסמכות  הטבועה  מאפשרת .  נוכח  חשיבותה  ומעמדה  של  הזכות  לערעור,  זאת

כלים  במישור  הפרוצידורה  שמטרתם 'ליצור  ,  או  לכל  גוף  שיפוטי  אחר,  לוועדת  הערר

צדק -ניצול  הליכים  לרעה  ומניעת  אי-המשפט  להבטיח  אי-להגן  על  יכולתו  של  בית

 -ב,  השופט  ברקמפי  ,  ראו  ('  מקביעת  מועדים  לעשיית  פעולה  כלשהיהעלול  לנבוע

; )1168,  1167)  2(96  על-תק,  'ידיעות  אחרונות  ואח'  יוסף  קראוס  נ  7325/95א  "דנ

כמו  גם  של  גופים ,  המשפט-היא  נועדה  לאפשר  הגנה  על  יכולתו  התפקודית  של  בית

ר  כלי  דיוני הסמכות  הטבועה  היא  בגד.  שיפוטיים  או  מעין  שיפוטיים  אחרים

, לעניין  הסמכות  הטבועה(המאפשר  להעניק  סעד  כדי  להגשים  את  המשפט  המהותי  

הדין  הרבני -בית'  נ'  לב  ואח  3914/92צ  "  בג-ב,  השופט  ברקדינו  של  -ראו  פסק

נועד  השימוש ,  במקרים  כדוגמת  המקרה  דנן).  491)  2(ד  מח"פ,  'האיזורי  ואח

  ולמערכות  המקצועיות ,בסמכות  הטבועה  לחזק  את  הנגישות  לצדק  בכלל

, לחוק  התכנון  והבניה)  4)(ה(198בכל  הקשור  לערר  לפי  סעיף  .  והשיפוטיות  בפרט

הרי  יש  בסמכות  האמורה  כדי  לאפשר  הגשת  ערר  על  החלטת  שמאי  לשם  העברת 

 . הדעת של הגורם המקצועי בשבט הביקורת של גוף מעין שיפוטי-חוות
צריך  השימוש ,  ות  הכתובה  עלי  חוקנוכח  העובדה  שהסמכות  הטבועה  אינה  סמכ,  אכן

תוך  איזון  מתמיד  בין  חשיבותו  של  עיקרון  סופיות ,  בה  להיעשות  בריסון  ואיפוק

הדיון  והצורך  בשמירה  על  מועדים  הקבועים  בחיקוק  ובין  השאיפה  להגביר  את 

כשם  שאין  לעשות  שימוש  בסמכות .  הנגישות  למערכות  הצדק  ולביקורת  השיפוטית

כך  גם  אין  לחסום  את  הנגישות  לערכאות  באופן  מוחלט ,  ההטבועה  כעניין  שבשגר

כי  כללי  הפרוצידורה  נועדו  לשרת  את  הדין ,  יש  לזכור.  בשם  עיקרון  סופיות  הדיון

צ "בג;  597,  592)  5(ד  נה"פ,  )פריד(ליפה  '  אושרוביץ  נ  2919/01א  "רע(המהותי  

במקרים ,  ןולכ,  )426,  401)  5(ד  נד"פ,  הדין  הרבני  הגדול-בית'  גבאי  נ  2222/99

 . יש לאפשר גמישות בהפעלת הכללים לשם הגשמת הדין המהותי, המתאימים
האיזון  הראוי  בין  הגברת  הנגישות  לבירור  השיפוטי  ובין  השמירה  על  המועדים 

המידה -ידי  קביעת  אמת-על,  בין  היתר,  הקבועים  בחוק  התכנון  והבניה  יושג

המידה  הראויה  לעניין -מתכי  א,  כאמור,  בעניין  זה  מסכימה  אני.  להארכת  המועד

מידה  של -אינה  אמת,  לחוק  התכנון  והבניה)  4)(ה(198הארכת  המועד  הקבוע  בסעיף  

, ובהן,  השופט  אורדעתו  של  חברי  -מהסיבות  שפורטו  בחוות,  "טעמים  מיוחדים"

בעובדה ,  החשיבות  שבפיקוח  הגוף  השיפוטי  על  המנגנונים  המקצועיים  וכן,  בעיקר

ואין  בהליך  כדי  לעכב ,  ליכים  התכנוניים  הסתיימושההכרעה  מתבקשת  לאחר  שהה

כי  המועד  להגשת  הערר ,  המידה  עליה  הצביע  חברי-אמת.  את  קבלתם  או  ביצועם
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מידה  המאזנת -היא  אמת,  יוארך  אם  ישנם  טעמים  סבירים  המצדיקים  את  ההארכה

-בבוחנו  כל  מקרה  על,  ר  ועדת  הערר  להשתכנע"על  יו.  כראוי  בין  השיקולים  השונים

כי  ישנם  טעמים  בעלי  משקל  המצדיקים  את  ההיעתרות ,  יבותיו  המיוחדותפי  נס

אלא  טעם ,  מידה  זו-לא  כל  טעם  יהיה  בו  כדי  לספק  אמת.  לבקשה  להארכת  מועד

אשר  יצדיק  סטיה  מן  המועדים  המפורשים ,  סביר  בלבד  ובעל  משקל  משמעותי

 . הקבועים בחוק לשם מימוש זכות הערר
,   שלעניין  שלפנינו  ומהטעמים  שמנה  חבריבנסיבות,  מידה  אלה-פי  אמות-על

 " .מסכימה אני כי יש להיעתר לבקשה להארכת המועד

בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  מינהלי  לפי   נדונה  30767/029)  יפו-א"ת(א  "בש  -ב

, )  או  החוק-חוק  התכנון  והבניה:  להלן  (1965-ה"התשכ,  לחוק  התכנון  והבניה)  ח(198סעיף  

 15/00בערר  )  ועדת  הערר:  להלן(לתכנון  ולבניה  מחוז  המרכז  על  החלטת  ועדת  הערר  

 ). הערר: להלן(

 :  כי השופט עודד פוגלמן'כבנפסק מפי 

לקבל  את  הערר  שהגישה  המשיבה  ומינתה ,  1.5.00ביום  ,  ועדת  הערר  החליטה"

  ...שמאי מכריע לדון בתביעת הפיצויים המחודשת שהגישה האחרונה
 דיון 

 2000-א"התשס,  )סדרי  דין(משפט  לעניינים  מינהליים  -י  לתקנות  בת38תקנה  .  4

מטעמים "המשפט  או  הרשם  להאריך  מועד  להגשת  ערעור  מינהלי  -מסמיכה  את  בית

לפני  כניסתו (במועד  הרלבנטי  ,  כוח  המשיבה  טוענת  כי-בא".  מיוחדים  שיירשמו

 הקנה  סעיף ,  )2000-ס"התש,  משפט  לעניינים  מינהליים-לתוקף  של  חוק  בתי
המשפט  המחוזי -  לחוק  התכנון  והבניה  זכות  ערעור  על  ועדת  הערר  לבית)ח(198

  לתקנות 528מכאן  שבמועד  זה  חלה  תקנה  .  משפט  לערעורים  אזרחיים-בשבתו  כבית

פי  הוראה  זו  ניתן  היה -גם  על).  א"תקסד:  להלן  (1984-ד"התשמ,  סדר  הדין  האזרחי

  כך –כרעה  בבקשה  לכן  לצורך  ה".  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו"להאריך  את  המועד  

 . א"זקק להלכה הפסוקה אשר פירשה תיבה זו בתקסדי יש לה–הטענה 
 . א"כוח המבקשת סומך את בקשתו על ההלכות שנפסקו לעניין תקסד-גם בא

המידה -פי  אמות-ייאמר  כבר  בראשית  הדברים  כי  משהגעתי  לידי  המסקנה  כי  על

למותר  הוא  להזקק ,  )כפי  שיפורט  להלן"  (טעם  מיוחד"האמורות  קיים  בענייננו  

מידה  גמישה -האם  נדרשת  התוויתה  של  אמת)  אשר  לא  הועלתה  בפני(לשאלה  

                                                           
 .15942) 1(2003מח -תק, מימי' הוועדה המקומית נ 30767/02) יפו-א"ת(א "בש  9
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 . יותר בערעורים מינהליים
לאחר  ששקלתי  את  נימוקי  הבקשה  והתגובה  מצאתי  כי  קיימים  בענייננו ,  כאמור.  5

 . להארכת המועד להגשת הערעור" טעמים מיוחדים"
במועד .  וב  בדין  להגשת  עתירה  מינהליתהעתירה  הראשונה  הוגשה  במועד  שהיה  נק

המשפט  העליון -טרם  ניתנה  הכרעה  ברורה  ומחייבת  של  בית,  הגשת  העתירה

לחוק  התכנון  והבניה  שולל  את )  ח(198בשאלה  האם  ערוץ  הערעור  הקבוע  בסעיף  

 . המשפט להזקק לעתירה מינהלית בנושא זה-סמכות בית
אשר  מאזכרת ,  טתו  עליה  עמדנו  בהחלהשופט  מודריק'  כבכך  למשל  רואים  אנו  כי  

הוועדה '  אחימן  נ  23/97)  א"ת(מ  "עת(המשפט  המחוזיים  -הלכות  קודמות  של  בתי

הוועדה  המקומית  לתכנון   7163/99)  ם-י(ש  "ע;  המקומית  לתכנון  ובניה  כפר  סבא

הסיק )  10714)  3(2000מח  -תק,  מ"חברת  עמית  את  מאיר  בע'  ולבניה  ירושלים  נ

ניתן ,  אף  שהחלטת  ועדת  הערר  נתונה  לערעור  מינהלי-לע,  מההלכות  אותן  סקר  כי

 . לקיים את הביקורת השיפוטית גם בגדרה של עתירה מינהלית
המשפט  העליון  שניתן  לאחרונה  הועמדה  ההלכה  על -דינו  של  בית-רק  בפסק

 . כמבואר לעיל, מכונה
טעם ,  כלל-בדרך,  גם  אם  ההנחה  המסורתית  היתה  כי  טעות  שבחוק  אינה  מהווה

ר "ד(  כי  אין  מדובר  בכלל  נוקשה  –  למצער  –הרי  ניתן  לקבוע  ,  ד  להארכת  מועדמיוח

 ). 891-893 )1995,  שביעית'מהד, אמינון(סדרי הדין האזרחי , זוסמן' י
כך  למשל  נפסק  לאחרונה  כי  גם  מצב  דברים  בו  טעה  בעל  הדין  ביחס  למצב  המשפטי 

  -יוכל להיות מוכר כטעם מיוחד
ידי -ת  מובנת  מאליה  טעות  הניתנת  לגילוי  עלובלבד  שהטעות  אינה  טעו'

לסוג  זה  של  מצבים .  שהגשת  כל  כתב  טענות  מחוייבת  בה,  בדיקה  שגרתית

' ידידיה  נ  6842/00א  "ע(  '...המשפט-נקשר  המקרה  של  שינוי  בהלכה  של  בית

 ). השופט אוקון' כב – 910, 904) 2(ד נה"פ, קסט
המבקשת .    בבחינת  טעם  מיוחדמידה  זו  הטעות  שנפלה  בענייננו  הינה-פי  אמת-על

והגישה  את  ההליך  אותו  ראתה  כהליך  הנכון ,  לב  ובלא  השתהות-פעלה  בתום

רק .  המשפט  המחוזיים-על  בסיס  פרשנותה  לפסיקת  בתי,  במסגרת  הזמן  היעודה

הסתבר  לה  כי  ההליך ,  המשפט  העליון-דינו  של  בית-לאחר  שניתן  פסק,  בדיעבד

 . שננקט היה מוטעה
, קפדה  והצמצום  בנושא  הארכת  מועד  להגשת  הערעור  נובעתעוד  נזכיר  כי  הה

, מהצורך  להגן  על  ציפיות  בעל  הדין  האחר  ביחס  לסופיות  ההליכים,  במידה  רבה

יחסית  שלא  יוטרד  שוב  באותו "  חסינות"ומכך  שעם  חלוף  תקופת  הערעור  זכה  ל
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 . עניין
ירושלים (  תורת  הפרוצידורה  האזרחית  מבוא  ועקרונות  יסוד,  ר  שלמה  לוין"  דאהר

  .112) ט"תשנ
, 702)  4(ד  נד"פ,  אהרון  אמנון'  יוסף  אהרן  נ  6708/00א  "בהקשר  אחר  השווה  גם  בש

705.  
הגשת  ערעור  מינהלי  במועד  לא  יצרה  ציפיה  של  המשיבה  באשר -בענייננו  אי

 . נוכח הגשת העתירה, להשלמת המערערת עם החלטת ועדת הערר
היה  בידיה  של  המשיבה  להביא ,  רעוראף  הגשת  עתירה  במקום  ע-  על–יתירה  מזו  

-  בפסקהשופט  גרוניס'  כבכפי  שמציין  .  את  המחלוקת  להכרעה  שיפוטית  לאלתר

. לחוק)  ח(198הציע  למשיבה  לדון  בעתירה  כאילו  מדובר  בערעור  לפי  סעיף  ,  דינו

בהעדר .  וכאילו  הוגש  ערעור,  המשיבה  לא  הסכימה  להצעה  כי  העתירה  תידון  לגופה

נראה  איפוא  שהתמשכות  ההליכים .  ן  היה  לדון  בטענות  גופןלא  נית,  הסכמה  זו

 . בנסיבות האמורות לא היתה בעטיה של המבקשת בלבד
בין ,  מנת  לתקן  את  הטעות  שנפלה-לכך  נוסיף  כי  המבקשת  פעלה  ללא  כל  שיהוי  על

הדין  בעתירה -ידי  הגשת  בקשה  להארכת  מועד  בסמוך  לאחר  מתן  פסק-על

השופט '  כבבמסגרת  הזמן  שנקצבה  לה  בהחלטת  והן  בהגשת  בקשה  זו  ,  הראשונה

 . באותה בקשהגרוניס 
" טעם  מיוחד"מכלול  הטעמים  האמורים  הביאני  לידי  המסקנה  כי  מתקיים  בענייננו  

הדעת  אינה  נותנת  כי  הליך  של  ביקורת  שיפוטית  שהוגש  במועד .  להארכת  המועד

שקידה  סבירה טופל  ב,  )הגם  שבדיעבד  נמצא  כי  מתכונתו  מוטעית(לערכאה  הנכונה  

. לא  יתברר  לעיצומו,  ולא  התברר  לגופו  עקב  התנגדות  המשיבה,  ובמהירות  הראויה

ולשלילתו  של  הליך ,  אין  מקום  בנסיבות  אלה  לחסימת  דרכה  של  המבקשת  לערכאות

כן  החלטתי  להעתר  לבקשה  ולהאריך  את  המועד -על-אשר  .הביקורת  השיפוטית

 ".וצאותבנסיבות העניין אין אני עושה צו לה.כמבוקש
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 ענייני בוררות : 'פרק ז
  ענייני בוררות : 'פרק ז 
, נעתרה  לבקשת  המשיב,  פיה-על,  החלטת  הרשמתעל  ערעור    נדון  1028/991)  ש"ב(א  "ע

, שבו  הוגשה  בפועל,  עד  למועד,  להגשת  בקשה  לביטול  פסק  בורר,  והאריכה  לו  את  המועד

 . אותה בקשה

 :  כיגלעדי'  השופט ג'כבנפסק מפי 

 : ה הן מסקנותייאל"
אין  הליך  של ".  התנגדות  לאישור  פסק  בורר"כאשר  הגיש  ,  כוח  המשיב  טעה-בא)  א(

צריך  להגיש ,  הרוצה  להתנגד  לאישור  פסק  בוררות.  התנגדות  לאישור  פסק  בורר

 .  לחוק24פי הוראות סעיף -על, בקשה לביטול הפסק
-היה  על  ביתו,  היות  והמשיב  הגיש  בקשה  לביטול  פסק  הבוררות,  יחד  עם  זאת

שהגיש  בקשה ,  על  כך,  אין  להעניש  את  המשיב,  המשפט  להתייחס  לבקשה  זו

 . שהחוק איננו מכיר, מיותרת
פי  סעיף -מוגשת  על,  להגשת  בקשה  לביטול  פסק  בורר,  בקשה  להארכת  מועד)  ב(

 : שבו נאמר, לחוק) א(27
המשפט  לבקשת  ביטול  שהוגשה  כעבור  ארבעים  וחמשה  יום -לא  יזקק  בית'

ידי -על,  או  מהיום  שנמסר  למבקש,  אם  ניתן  בפני  המבקש,    מתן  הפסקמיום

המשפט -בית;  אם  ניתן  שלא  בפניו,  העתק  הפסק,  ידי  בעל  דין-או  על,  הבורר

מטעמים  מיוחדים ,  רשאי  להאריך  את  התקופה  האמורה  אף  אם  כבר  עברה

  '.ובכל מקרה שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות חוץ, שיירשמו
להגשת  בקשה  לביטול  פסק  בורר  ולכן ,  לנושא  המועד,  ת  חוק  מיוחדתבפנינו  הורא

 . שהיא הוראה כללית, היא תחול ולא תחול התקנה בתקנות סדר הדין
מהדורה ,  מ"פורט  בע-הפצה  דע  (בוררות  דין  ונוהל,  סמדר  אוטולנגי:  ראה  לעניין  זה

 . 471) 1991, שלישית מורחבת
  הוגשה  כבקשה  רגילה  ולא  כבקשה  בדרך ,שהבקשה  לביטול  פסק  הבורר,  העובדה)  ג(

-ט"  התשכ,  לתקנות  סדרי  הדין  בענייני  בוררות4שכן  תקנה  ,  היתה  טעות,  המרצה

                                                           
 .9648) 4(99מח -תק, מנשקו אהרון' מונטיפיורי דוד נ 1028/99) ש"ב(א "ע  1
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 : קובעת, ")תקנות הבוררות"להלן  (1968
תוגש  בדרך ,  סדר  דין  אחר,  שלא  נקבע  לה  בתקנות  אלה,  בקשה  לפי  החוק'

  '.המרצה
איננה ,  הבקשה  בדרך  המרצהשביטלה  את  ,    של  תקנות  סדר  הדין240כן  תקנה  -על

 . לביטול פסק בוררות, במקרה של בקשה, חלה
לא ,  ובפועל,  והמשיב  אף  נחקר  על  תצהירו,  התקיים  דיון  בבקשה,  במקרה  זה,  אולם

 . שהבקשה לא הוגשה בדרך המרצה, מכך, נגרם כל נזק למערער
יך  את להאר,  אם  היה  מוצדק,  היא,  בערעור  זה,  השאלה  המרכזית,  לעצם  העניין)  ד(

 . לאחר שאחר תקופה ארוכה, המועד למשיב
, אם  הראה  המשיב  טעם  מיוחד,  היא,  שיש  לשאול  בהקשר  זה,  השאלה  הראשונה

 ? להארכת המועד
שהוא  הגיש ,  היה,  הארכת  המועד,  שלדעתו  הצדיק,  הטעם  המיוחד  שהשמיע  המשיב

, חהני,  בקשה  לבטל  את  הפסק  השני  ומאחר  ולא  קיבל  כל  החלטה  מהבורר,  לבורר

, המשפט-אין  צורך  למהר  ולהגיש  לבית,  כן-שהבורר  עדיין  מעיין  בבקשתו  ועל

 . בקשה לביטול
לפחות ,  כלומר.  בשמו  של  המשיב,  דין  דוד  גולן-הגיש  עורך,  את  הבקשה  לבורר

 . היה למשיב ייעוץ משפטי, מאותו מועד
ף הוראת  סעי.  לחוק)  ב(15היתה  לפי  סעיף  ,  שהוגשה  לבורר,  הבקשה  לביטול  הפסק

 . התנהל במעמד צד אחד, אם הדיון בפני הבורר, מאפשרת להגיש בקשה לביטול, זה
 : 4בסעיף , אמר המשיב, בתצהירו שצורף לבקשתו

כוחי  לבורר  וביקשו  בהתחשב  בכל  הטענות -לאחר  משלוח  הבקשה  פנה  בא'

לבטל  פסק  הבוררות  ולקבוע  דיון  מחודש  בבקשה  ואכן ,  שהועלו  בבקשה

) המערער  שבערעור  זה(כי  ייצור  קשר  עימי  ועם  המשיב  ,  הבורר  ציין  בפניו

 . לתיאום ולקביעת ישיבה במעמד שני הצדדים ולדיון בטענות שהועלו
כוחי  וכי  הוא -כי  שוחח  עם  בא,  פניתי  מספר  פעמים  לבורר  והאחרון  השיב  לי

וזאת  במעמד  שני ,  מסכים  לקביעת  דיון  חדש  בטענות  שהועלו  בבקשה

  '.אם מועד ביני לבין המשיב לדיון בבקשההצדדים וכן הוסיף כי ית
לגבי  טענות  אלה  שבתצהירו  לא  נחקר  המשיב  בחקירה  נגדית  וכן  לא  הוגש  תצהיר 

 . מנת לסתור טענות אלה-על, נגדי
היו ,  שאמנם,  לכאורה,  הוכיח  המשיב,  שלצורך  הדיון  בבקשה,  אם  כך,  המסקנה  היא

שהוא  יקבע  ישיבה  או ,  לווהבורר  אמר  ,  לאחר  הפסק  השני,  לו  שיחות  עם  הבורר

 . שהוגשה לבורר, בבקשה לביטול הפסק, לצורך הדיון, ישיבות נוספות
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טרם ,  כי  הדיון  בפני  הבורר,  שהמשיב  סבר,  סביר  להניח,  אלה  היו  העובדות,  אם  אמנם

  ...להגשת בקשה לביטול פסק הבוררות, עוד לא התחיל המועד, כן-נסתיים ועל
-ובבקשת  רשות  ערעור  לבית,  הרשמת  נדחה'  כבערעור  על  החלטת  ,  כאמור  לעיל

 : הנשיא ברק'  כבאמר, המשפט העליון
המבקשים  מדגישים  את  משך  הזמן  הארוך  שחלף  מאז  ניתן  פסק  הבורר  ועד '

כי  לא  הוכח  קיומו ,  וטוענים,  הגשת  הבקשה  לביטול  הפסק  ולהארכת  המועד

ה כי  העובד,  עוד  נטען...  של  טעם  מיוחד  המצדיק  את  הארכת  המועד

שהמשיבים  בחרו  בהליך  שאינו  מתאים  ובשל  כך  החמיצו  את  המועד  להגשת 

אין  בה  כדי  להוות  טעם  מיוחד  המצדיק  את  הארכת ,  בקשה  לביטול  פסק  הבורר

  '.המועד
היו  נסיבות ,  מהנימוק  שבמקרה  זה,  לא  ניתנה  רשות  ערעור,  למרות  טענות  אלה

  אם  אם  הנושא  מעלה אלא,  וכן  שרשות  ערעור  לא  ניתנת  לערעור  שני,  מיוחדות

 . ציבוריות או משפטיות חשובות, שאלות חוקתיות
בבקשה  לביטול ,  אלא  פנה  לבורר,  המשיב  לא  ישב  בחיבוק  ידיים,  גם  במקרה  שבפני

 ...פסק הבוררות
-ובבקשת  רשות  ערעור  לבית,  הרשמת  נדחה'  ערעור  על  החלטת  כב,  כאמור  לעיל

 : הנשיא ברק'  כבאמר, המשפט העליון
  מדגישים  את  משך  הזמן  הארוך  שחלף  מאז  ניתן  פסק  הבורר  ועד המבקשים'

כי  לא  הוכח  קיומו ,  וטוענים,  הגשת  הבקשה  לביטול  הפסק  ולהארכת  המועד

כי  העובדה ,  עוד  נטען...  של  טעם  מיוחד  המצדיק  את  הארכת  המועד

שהמשיבים  בחרו  בהליך  שאינו  מתאים  ובשל  כך  החמיצו  את  המועד  להגשת 

אין  בה  כדי  להוות  טעם  מיוחד  המצדיק  את  הארכת ,  בוררבקשה  לביטול  פסק  ה

  '.המועד
היו  נסיבות ,  מהנימוק  שבמקרה  זה,  לא  ניתנה  רשות  ערעור,  למרות  טענות  אלה

אלא  אם  אם  הנושא  מעלה ,  וכן  שרשות  ערעור  לא  ניתנת  לערעור  שני,  מיוחדות

 . ציבוריות או משפטיות חשובות, שאלות חוקתיות
בבקשה  לביטול ,  אלא  פנה  לבורר,  יב  לא  ישב  בחיבוק  ידייםהמש,  גם  במקרה  שבפני

 . פסק הבוררות
 השופט  ברנזון'  אמר  כב,  477  )3(ד  כ"  פמ"עזיז  ששון  נגד  קדמה  בע  189/66א  "  ע-ב

 ): 'ליד אות השוליים ה, 479 'שם בעמ(
הפרוצדורה  אינה  מיטת  סדום  שבה  מקצצים  את  רגליו  או  מתיזים  את  ראשו '

הפרוצידורה  היא  מסגרת  רחבה .  מינן-כנכה  או  בר,  הכניסוכדי  ל,  של  בעל  דין
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וגמישה  למדי  המכוונת  לתת  לבעל  דין  את  מלוא  האפשרות  להציג  ולפתח  את 

גם  כאשר  קורית  תקלה ,  היא  חייבת  להישאר  כך.  עניינו  בצורה  מלאה  ושלמה

הניתנת  לתיקון  בלי  לגרום  עוול ,  או  כשבעל  דין  עושה  שגיאה  במהלך  המשפט

. המשפט  להרשות  תיקון  כזה  בנדיבות  וברחבות-ועל  בית,  האחרלבעל  הדין  

מתכוון  אני  מתכוון  לעוול  מהותו  וממשי  הפוגע  בזכות  מטריאלית  או "  עוול"ב

ניתנת ,  נוחות  מסוג  זה-אי.  נוחות  נוהלית-ולא  רק  לאי,  מקפח  לגוף  העניין

בלי  לקפח  את  עניינו  של  אף  אחד  מבעלי ,  כלל  לתיקון  בצורה  נאותה-בדרך

ן  כבר  אמרנו  הרבה  פעמים  שכמעט  ואין  לך  דבר  שבסדר  דין  שאינו  ניתן הדי

-ידי  האמצעי  של  פסיקת  הוצאות  זו  הדרך  המתאימה  שעל  בית-לתיקון  על

כאמור  שלא  יהא  בכך  משום  עשיית  עוול  לצד ,  המשפט  לנקוט  בה  ובלבד

, באופן  שיטתי,  המשפט-אילו  כך  נהגו  בתי.  כי  אין  מתקנים  עוול  בעוול,  השני

הדין  בענייני -מוצדקות  מצד  עורכי-פוסקות  התנגדויות  הסרק  הבלתיהיו  

אף ,  כל  שגיאה  או  צעד  מוטעה  של  הצד  השני,  שמטרתן  לנצל  עד  הסוף,  נוהל

כי  לא  היה  בהם  כדי  לפגוע  באופן  ממשי  במתנגד  או  להצר  את  צעדיו  בהצגת 

  '.עניינו הוא במשפט
 . נימין הלוי ועציוניהשופטים ב' כב, דין-הסכימו באותו פסק, לדברים אלה

לאחר ,  הנובע  מדברי  הבורר,  כי  המשיב  הראה  טעם  מיוחד  לאיחורו,  נראה  לי,  לפיכך

כן  לא  מצאתי -שיקבע  ישיבה  לדיון  בבקשה  לביטול  פסקו  ועל;  מתן  הפסק  השני

 .להגשת  הבקשה  לביטול  פסק  הבורר,  הרשמת  להאריך  את  המועד'  פגם  בהחלטת  כב

 ".ות את הערעורשיש לדח, איפוא, היא, מסקנתי

, בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשה  לביטולו  של  פסק  בוררנדונה    9164/012א  "בש  -ב

 :  כי שחם' הרשם ע'כבנפסק מפי . משפט זה-שניתן בשורה של תיקים בבית

האם ,  האחת  היא.  ים  הן  השאלות  בהן  יש  לדון  ולהכריע  בבקשה  זוישת,  במצב  זה"

האם  הוכח  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן ,  האחרת  היא.  הוגשה  הבקשה  שבפני  בעיתה

 . אדון בשאלות אלה כסידרן. הארכה המבוקשת
המועד  להגשת  בקשה  לביטול  פסק  בורר  הוא  עד .  אשר  לשאלה  הראשונה)  א.  (4

). 1968-ח"התשכ,  לחוק  הבוררות)  א(27סעיף  (  ימים  מיום  מתן  פסק  הבורר  45חלוף  

לחוק )  ב(27סעיף  ,  ברם.  ניכי  מועד  זה  חלף  בעת  הגשת  הבקשה  שבפ,  אין  חולק

תתחיל ,    לאותו  חוק22כי  מקום  בו  היתה  פניה  לבורר  לפי  סעיף  ,  הבוררות  קובע

                                                           
 ,)בפירוק(ים בשועפאט 'עמותת שכונת קוטג' נ) בפירוק(מ "מהנדסים קבלנים בע. מ.א.ר 9164/01א "בש  2

 .481) 2(ד נו"פ
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התקופה  של  ארבעים  וחמישה  הימים  מהיום  שהבורר  החליט  או  צריך  היה  להחליט 

 . בפניה
  ימים  מיום  מתן  פסק  הבוררות  ניתן 30כי  במשך  ,    לחוק  הבוררות  קובע22סעיף  )  ב(

, אם  היו  בו  טעות  סופר,  הבוררות-בבקשה  לתקן  או  להשלים  את  פסקלפנות  לבורר  

בחישוב ,  במספר,  בתאריך,  טעות  בתיאור  אדם  או  נכס,  השמטה,  קולמוס-פליטת

בפסק  חסרה  הוראה  בדבר ;  לקוי  בעניין  שאינו  נוגע  לגוף  הסכסוך;  וכיוצא  באלה

כר  טרחת לרבות  ש,  או  שלא  היתה  בו  הוראה  בדבר  הוצאות  הצדדים;  תשלום  ריבית

 . דין-עורך
 ,25.9.01ידי  המבקשת  ביום  -בקשה  על)  בדימוס(הנשיא  '  הוגשה  לכב,  במקרה  שבפני

כי  בין  הצדדים  לבוררות ,  מבקשה  זו  עולה".  הבהרת  הפסק  או  להשלמתו"בה  עתרה  ל

אשר ,  )בדימוס(הנשיא  '  נתגלעה  מחלוקת  בעניין  מובנו  של  פסק  הבורר  שנתן  כב

' הבורר  ח'  יכי  בוררות  שניהלו  הצדדים  בפני  כבמתמקדת  בשאלת  תחולתו  על  הל

בדרך  של  תוספת  לפסק ,  על  רקע  זה  נתבקשה  הבהרה  או  השלמה  לפסק.  שפירא

, 17.10.01מיום  )  בדימוס(הנשיא  '  בקשה  זו  נדחתה  בהחלטת  כב.  הבוררות  המקורי

 . 'פסק הבוררות הינו ברור ואיננו מצריך הבהרה נוספת'בה נקבע כי 
לחוק  הבוררות  הדוחה  את )  ב(27מצב  זה  חלה  הוראת  סעיף  האם  ב,  השאלה  היא

תחילת  מירוץ  המועדים  להגשת  בקשה  לביטול  עד  למתן  החלטה  בבקשה  לתיקון  או 

 . בשאלה זו אדון עתה. 22להשלמה לפי סעיף 
היא  האם  הבקשה )  ב(27השאלה  העיקרית  המתעוררת  ביחס  לתחילת  סעיף  )  א.  (5

לחוק "  22פניה  לפי  סעיף  "  היא  25.9.01מיום  "  להבהרת  הפסק  או  להשלמתו"

בספרות  צויין  כי  המבחן  הקובע  בשאלה  האם  בקשה ).  ב(27הבוררות  כנדרש  בסעיף  

ולא ,  הוא  תוכן  הבקשה,  לחוק"  22פניה  לפי  סעיף  "שהוגשה  לבורר  היא  בבחינת  

לתיקון  אחד  הליקויים  המנויים 'כי  יהא  מדובר  בבקשה  ,  מה  שנדרש  הוא.  כותרתה

פניה  לפי 'ן  די  בכך  שהמבקש  מכתיר  את  פנייתו  אל  הבורר  בכותרת  אי.  22בסעיף  

אלא  דין  הוא  שהבקשה ,  פי  הסעיף-  כדי  שהבקשה  אמנם  תיראה  כפניה  על22סעיף  

ואם  יש  ניגוד  בין  תוכן  הבקשה  לבין .  תתגדר  במסגרת  העניינים  המנויים  בסעיף

ים  בטענות לכן  לא  יוכל  בעל  דין  לפנות  אל  הבורר.    תוכנה  הוא  הקובע–כותרתה  

 45וכל  זאת  כדי  לדחות  את  המועד  לתחילת  מניין  ,  שזכרן  לא  בא  באותו  סעיף,  שונות

 ) 473' בעמ) מהדורה שלישית מורחבת ( דין ונוהל–בוררות , אוטולנגי' ס( .'הימים
שהוראת ,  אמנם.    במבחן  זה25.9.01עומדת  הבקשה  שהוגשה  ביום  ,  על  פניה)  ב(

-על,  ברם.  לרבות  בכותרתה,  רת  בבקשה  האמורה  לחוק  הבוררות  אינה  נזכ22סעיף  

בדרך  של )  או  להבהירו(להשלים  את  הפסק  )  בדימוס(הנשיא  '  התבקש  כב,  פי  תוכנה
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 22סעיף  .  שפירא'  ידי  הבורר  ח-הוספת  התייחסות  לפסק  בוררות  שניתן  בזמנו  על

לרבות  לעניין  השמטה ,  הגשת  בקשה  להשלמת  פסק  בורר,  בין  השאר,  לחוק  מאפשר

סמכותו  של  הבורר  לתקן 'כי  ,  לעניין  זה  אף  צויין).  לחוק)  1)(א(22סעיף  (ו  שנפלה  ב

את  פסקו  משתרעת  על  תחום  רחב  יותר  מן  התחום  שעליו  משתרעת  סמכותו  של 

את  פסקו '  לתקן'לבורר  ניתנה  הסמכות  לא  רק  .  דינו-המשפט  לתקן  את  פסק-בית

איננה  רק ש'  השמטה'כן  הוסמך  לתקן  או  להשלים  .  אותו'  להשלים'אלא  גם  

וטו  חברה  קבלנית   7545/97א  "  רע-  בהשופט  טירקל'  כבדברי    ('.'השמטה  מקרית'

 ).  להחלטה2בפסקה , 125 דינים עליון נה ,דוקוב' לבנייה נ
אף  שנעשה ,  לגדר  זה,  על  פניהן,    נופלות25.9.01טענות  המבקשת  בבקשה  מיום  

לא  הביטוי ,  יין  זהלענ".  הבהרה"אלא  גם  בביטוי  ,  "השלמה"שימוש  לא  רק  בביטוי  

ומבחינה ,  אלא  תוכנם  המהותי  של  הדברים,  המדוייק  בו  נעשה  שימוש  הוא  הקובע

לא  למותר .  לגדר  המתואר  לעיל,  ובמרכזה  הסעד  המבוקש  בה,  נופלת  הבקשה,  זו

. קיים  תחום  של  חפיפה"  הבהרה"לבין  המונח  "  תיקון"כי  בין  המונח  ,  להוסיף

קרה  בו  הופנו  צדדים  להתדיינות  להליך  של אף  ניתן  למצוא  דוגמה  למ,  בהתאם  לכך

' מ  נ"יזרמאקס  תחנת  דלק  בע  4648/95צ  "ראו  בג(דין  לצורך  הבהרתו  -תיקון  פסק

אין  לראות  במינוח ,  גם  מסיבה  זו).  76דינים  עליון  מא  ,  משרד  האנרגיה  והתשתית

 . המדוייק בו נעשה שימוש משום חזות הכל
  לחוק  הבוררות  נושאת  עימה 22עיף  לא  כל  בקשה  הנחזית  להיות  בקשה  לפי  ס)  ג(

בקשה .  את  האפקט  של  הארכת  המועד  להגשת  בקשה  לביטול  פסק  הבורר

לא ,  אשר  כל  תכליתה  היא  להביא  להארכת  המועד,  לב-הנעדרת  תום,  מלאכותית

איני  סבור  כי  ישנו ,  ברם).  394בעמוד  ,  ל"בספרה  הנ,  אוטולנגיראו  (תצלח  למטרה  זו  

מקריאת  הבקשה .  של  המבקשת  בהגשת  בקשתהליבה  -חשש  ממשי  לעניין  תום

כי  המדובר  בבקשה  אותנטית  להשלמת  פסק  הבורר  בהתאם ,  ונימוקיה  עולה  הרושם

 . למבוקש
אשר  עשויה  להצביע ,  גם  בפי  המשיבים  לא  מצאתי  טענה  ממשית  ובעלת  משקל,  אכן

 . לב של המבקשת בעת הגשת הבקשה-על חוסר תום
יני  סבור  כי  יש  לייחס  משקל  מכריע  לכך א,  ליבה  של  המבקשת-לעניין  תום)  ד(

מהחלטה  זו ,  אמנם.  הנשיא  בדימוס'  ידי  כב-שבקשת  ההבהרה  וההשלמה  נדחתה  על

  חל 22עולה  כי  לא  נתקבלה  בסופו  של  דבר  הטענה  כי  מדובר  בהשמטה  שסעיף  

היה  ברור  למבקשת ,  איני  סבור  כי  אוכל  לקבוע  שבעת  הגשת  הבקשה,  עם  זאת.  עליה

לב  להשלמת -באופן  השולל  מן  הבקשה  אופי  של  בקשה  בתום,  כי  אמנם  זהו  המצב

-שנדרש  בירור  בדיעבד  על,  כי  אין  זה  יוצא  דופן,  לא  למותר  לציין  בהקשר  זה.  הפסק
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מנת  לקבוע  האם  בעניין  פלוני  נפלה  בפסק  בורר  השמטה  מקרית  אשר  ניתן  לתקנה 

, 238)  6(נדד  "  פ,מילר'  פרג  נ  6559/99א  "  רע-ב,  לעניין  זה,  ראו  (22לפי  סעיף  

, כי  מלכתחילה  קיים  קושי  אינהרנטי,  תופעה  זו  מלמדת).  הדין-  לפסק3בפסקה  

בהערכה  אם  יש  יסוד  לבקשתו  אם ,  מנקודת  מבטו  של  מבקש  ההשלמה  של  הפסק

' אינני  סבור  כי  ניתן  לקבוע  כי  הבקשה  נשוא  החלטתו  של  כב,  גם  על  רקע  זה.  לאו

 . לב-היתה נגועה בחוסר תום) בדימוס(הנשיא 
, ליבה  של  המבקשת  בבקשה  הנזכרת  להבהרה  והשלמה-התמקדותי  בתום)  ה(

. נובעת  מסיבה  נוספת,  22ובשאלה  אם  על  פניה  הבקשה  נכנסת  לגדריו  של  סעיף  

את  הארכת  המועד  להגשת  בקשה  לביטול ,  פי  לשונו-על,  אינו  מתנה)  ב(27סעיף  

תו  של  סעיף תחול,  אכן.    אמנם  נתקבלה22דין  בכך  שבקשה  לתיקון  לפי  סעיף  -פסק

די  לשם  תחולתו .  22אף  אינה  מותנית  בכך  שניתנה  החלטה  בבקשה  לפי  סעיף  )  ב(27

היתה  ההחלטה  בבקשה ,  22פי  המועדים  הקבועים  בסעיף  -בכך  שעל)  ב(27של  סעיף  

יחל ,  22משניתנה  החלטה  בבקשה  לפי  סעיף  ,  בכפוף  לכך.  לתיקון  צריכה  להינתן

, הבורר  במועד  ההחלטה  בבקשה  זומירוץ  המועדים  להגשת  בקשה  לביטול  פסק  

 . תהיה ההחלטה אשר תהיה
-לחוק  בתי)  ג(81מהוראתו  המפורשת  של  סעיף  )  ב(27בכך  שונה  הוראת  סעיף  

אשר  מאפשרת  הארכת  מועד  במקרה  של ,  1984-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  

, לעניין  הוראה  זו(תוקן  ,  אמנם,  הדין-דין  רק  בנסיבות  בהן  פסק-בקשה  לתיקון  פסק

דינים ,  קריסטל'  קריסטל  נ  2500/00א  "  רע-  ביה'פרוקצ'  השופטת  א'  כבאו  דברי  ר

כי  ההסבר  ביסוד  ההבדל  האמור  נובע ,  ייתכן).  להחלטה)  א(5בפסקה  ,  285עליון  נח  

מן  הרצון  לרכז  את  ההליכים  המשפטיים  הבאים  בעקבות  פסק  הבורר  במגמה  להביא 

בחנה  פנימית  בין  תוצאתן  של בלא  ה,  לביטולו  או  לאישורו  במסגרת  דיונית  אחת

בכך  עשוי  להיות  שוני  מהחלטה .  ידי  הבורר  לאחר  הפסק-החלטות  שונות  שניתנו  על

שכן  בהחלטה  מסוג  זה  יש  אינטרס  שלא ,  דין-משפט  בבקשה  לתיקון  פסק-של  בית

מכל .  תהא  זכות  אוטומטית  לערער  על  כל  החלטה  הדוחה  בקשה  לתיקון  כאמור

המשפט -חוק  הבוררות  לבין  ההוראות  שבחוק  בתיההבדל  שבין  ההוראות  שב,  מקום

 . וכך גם השפעתו על ההליך שבפני, הוא ברור
כי  איני  סבור  כי  במסגרת  בקשה  זו  לארכה  היה  עליי  לבחון  באופן ,  אוסיף  עוד)  ו(

בחינה  כזו .  מעמיק  את  שאלת  צידקתה  של  בקשת  המבקשת  להבהרה  או  השלמה

יסוד  מהותי  של ,  למצער,  יש  בה.  ועדחורגת  מגדריו  של  הליך  בו  מתבקש  להאריך  מ

לכך  אין  מקום  בהליך  של .  בחינה  בעלת  אופי  ערעורי  של  ההחלטה  בבקשה  האמורה

והן  בשל  הסגת  הגבול  של ,  הן  בשל  מהותו  המקדמית  של  הליך  זה,  בקשה  לארכה
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בחינת ,  גם  מסיבה  זו.  הכרוכה  בבחינה  מסוג  זה,  הליך  הבקשה  לביטול  פסק  בורר

ושל  קיומה ,  ליבה  של  המבקשת-ה  מנקודת  מבט  של  תוםהבקשה  האמורה  נעשת

 .  לחוק הבוררות22הנופלת לגדרי סעיף , על פני הדברים, של עילה
עולה  כי  הבקשה  למתן ,  בנסיבות  העניין)  ב(27נוכח  תחולתה  של  הוראת  סעיף  )  ז(

ארכה  הוגשה  בתוך  מסגרת  המועדים  לנקיטת  ההליך  של  הגשת  בקשה  לביטול  פסק 

 . אדון בשאלה האם יש מקום לארכה המבוקשת, ע זהעל רק. הבורר
משפט  לא  ייזקק  לבקשת  ביטול -כי  בית,  לחוק  הבוררות  קובע)  א(27סעיף  )  א.  (6

-כי  בית,  כן  נקבע.  שהוגשה  כעבור  ארבעים  וחמישה  יום  מיום  מתן  פסק  הבורר

מטעמים  מיוחדים ,  אף  אם  כבר  עברה,  המשפט  רשאי  להאריך  את  התקופה  האמורה

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528לשון  זה  מהווה  הד  ללשון  תקנה  .  שיירשמו

המתנה  הארכת  מועד  שנקבע  בחיקוק  בקיומם  של  טעמים  מיוחדים ,  1984-ד"התשמ

אשר  מתחו  הקבלה  בין  שתי ,  על  רקע  זה  צוטטו  בפסיקה  בהסכמה  דברים.  לכך

א "  רע-בכהן  -השופטת  שטרסברג'  כבראו  דברי  (הוראות  אלה  לעניין  מובנן  

 ). דינה- לפסק5בפסקה , 477) 1(ד נ" פ, אלקנה'סיליס נ 5896/95
כי  בכל  הנוגע  לחוק  הבוררות  הצורך  בקיומם  של  טעמים  מיוחדים  למתן ,  דומה)  ב(

של  הגנה  על  ציפיות  הצד  השני ,  ארכה  נובע  לא  רק  מן  השיקול  החל  ברגיל

על ,  ת  נפסקבענייני  בוררו.  להתדיינות  כי  לא  יוטרד  עוד  בחלוף  המועד  הקבוע  בחוק

אפשר  לטעות  בכוונתו -אי"כי  ,    האמור  וההסדר  הקבוע  בו27רקע  לשונו  של  סעיף  

של  ההליכים  הכרוכים ,  מוקדם  ככל  האפשר,  ומגמתו  של  החוק  להביא  לידי  גמר

' עודה  נ  266/83א  "  ע-  בבן  דרור'  השופט  מ'  כבדברי  "  (בקיומה  של  הבוררות

  מתכליתו  הכוללת  של  חוק  הבוררות דברים  אלה  נגזרים).  632)  2(ד  לט"  פ,טבעוני

לעשות  את  מוסד  הבוררות  למכשיר  יעיל  ומהיר  לפתרון  סכסוכים  ולחזק "היא  

' כבדברי  "  (במידה  רבה  את  סופיות  פסק  הבוררות  בהשואה  למצב  שהיה  קיים  עד  כה

קרן  הביטוח  והפנסיה  של  פועלי '  חביבאללה  נ  209/70א  "  ע-  בהשופט  ברנזון

 ). 112 ,108) 1(ד כה"פ, הבניין
הבורר '  כי  1968-ח"התשכ,  ברוח  זו  אף  נקבע  בפסקה  יד  בתוספת  לחוק  הבוררות

יפעל  בדרך  הנראית  לו  כמועילה  ביותר  להכרעה  צודקת  ומהירה  של  הסכסוך  ויפסוק 
דברים  אלה  אף  באו  לידי  ביטוי  מוחשי .  '...פי  החומר  שבפניו-לפי  מיטב  שפיטתו  על

כם  בין  הצדדים  כי  הבורר  בסכסוך  יפסוק אשר  בו  הוס,  במקרה  נשוא  הבקשה  שבפני

, )נוסח  משולב(המשפט  -א  לחוק  בתי79בהתאם  לסעיף  ,  בו  על  דרך  הפישור

כי  הליכי ,  21.2.01בהסדר  מיום  ,  ובו  אף  הביעו  הצדדים  משאלה,  1984-ד"התשמ

' המשפט  העליון  לכב-  חודשים  מיום  העברת  הפניה  מבית3הבוררות  יסתיימו  תוך  
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 ). בדימוס(הנשיא 
הבקשה  שבפני  הוגשה .  ניתן  לפנות  לעובדות  המקרה  שבפני,  על  רקע  זה)  א  (.7

בכך  יש  כדי  לגלות  את  דעת .  בתוך  המועד  להגשת  הבקשה  לביטול  פסק  הבורר

בכך  גם  יש .  וכי  אין  היא  משלימה  עימו,  המבקשת  כי  בכוונתה  לתקוף  את  פסק  הבורר

 . משפטה-בכל הנוגע לפנייה לבית, כדי לגלות שקידה סבירה מטעמה
 528אין  בכך  כשלעצמו  כדי  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה  לפי  תקנה  ,  עם  זאת

לחוק  הבוררות  כבר  נפסק )  א(27ומקל  וחומר  לפי  סעיף  ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

 כי , בהקשר קרוב
כי  כל  הגשת  בקשה  להארכת  המועד  לנקיטת  הליך  צריכה ,  לא  ייתכן  לגרוס  ...'

על  המבקש  להוכיח .  גשה  לפני  שחלף  המועדלהענות  בחיוב  רק  בשל  כך  שהו

אך ,  כי  טרח  ושקד  על  הגשת  הערעור  במועד,  בנוסף  לעצם  הגשת  הבקשה

הדבר  נבצר  ממנו  מסיבה  טובה  אשר  מסברת  את  האוזן  ומצדיקה  הארכת 

כפר  חיטים   2850/97א  "  בש-  באפעל  גבאי'  הרשמת  א'  כבדברי    ('.המועד

 ) 337דינים עליון נב  ,צור' מושב שיתופי להתיישבות חקלאית נ
על  רקע  קיומם  של ,  הגשת  הבקשה  במועד,  ברוח  דומה  נפסק  כי  בנסיבות  מסויימות

-אשר  עשויים  לייתר  את  קיומו  של  הליך  בבית,  המשפט  המחוזי-הליכים  בבית

וזאת  משיקולים  של  חיסכון ,  יכולה  להוות  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  משפט  זה

ישקר '  רשות  ניירות  ערך  נ  7464/95א  "או  בשר(בהליכים  כפולים  ושל  יעילות  הדיון  

  ).644 דינים עליון מא ,מ"בע
המשפט -טענותיה  של  המבקשת  לעניין  זה  מתרכזות  בהליך  שיזמה  בבית)  ב(

 . המחוזי
המשפט  המחוזי -אשר  הוגשה  לבית,  "בקשה  דחופה  למתן  הוראות"המדובר  הוא  ב

וזי  לפרש  את  הסכם המשפט  המח-נתבקש  בית,  בבקשה  זו.  14.11.00בנצרת  ביום  

 . הנשיא בדימוס בפסק הבורר שניתן על ידו' הבוררות שלפיו פעל כב
המשפט  המחוזי  עשוי  לספק -כי  בנסיבות  העניין  הליך  זה  שניזום  בבית,  איני  סבור

תהא .  או  לחזק  קיומו  של  טעם  מיוחד  למתן  הארכה  המבוקשת  בהליך  שבפני

לא  הוסבר  כיצד  עשוי ,    תהאהמשפט  המחוזי  אשר-תוצאתו  של  ההליך  האמור  בבית

ומה  השלכתו ,  משפט  זה-הליך  זה  לייתר  הליך  של  בקשה  לביטול  פסק  הבורר  בבית

, גם  נוכח  ההחלטה,  זאת).  בדימוס(הנשיא  '  ידי  כב-על  הבוררות  בה  ניתן  הפסק  על

 . אשר דחתה את עמדת המבקשת בבקשת ההבהרה שהגישה
י  המבקשת  אינה  מנסה אוסיף  כ,  המשפט  המחוזי-ביחס  לבקשה  שהוגשה  לבית

עם  הטענה  כי  הבקשה  האמורה ,  גם  בתגובה  שהגישה  בהליך  שבפני,  להתמודד
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בנוגע  לסמכות ,  21.2.01עומדת  בסתירה  לדברים  ברורים  שבהסכם  הבוררות  מיום  

-שבית,  היא  אף  אינה  מתמודדת  עם  הטענה.  לעניין  פירושו  של  הסכם  הבוררות

ב  לחוק 79כאמור  בסעיף  ,  פט  זהמש-המשפט  בחסותו  מתנהלת  הבוררות  הוא  בית

, איני  סבור  כי  ניתן  לקבוע  שקיים  טעם  מיוחד  למתן  ארכה,  במצב  זה.  המשפט-בתי

הנעוץ  באינטרסים  של  יעילות  הדיון  אשר  ייצאו  נשכרים  מהמתנה  למיצוי  ההליך 

 . המשפט בנצרת-שננקט בבית
 כי  הבקשה  שבפני  חסרה  כל  פירוט  ביחס  לעילות  הביטול  שבפי,  עוד  אוסיף

מבחינה  זו  אין  הבקשה ).  בדימוס(הנשיא  '  המבקשת  ביחס  לפסק  הבורר  של  כב

ובין  ההליך ,  המשפט  המחוזי-שבפני  מבהירה  את  היחס  בין  ההליך  שננקט  בבית

אין  בפני  תשתית  ברורה ,  בשל  כך.  משפט  זה-שמתבקשת  ארכה  לצורך  נקיטתו  בבית

תר  את  הצורך המשפט  המחוזי  ליי-המאפשרת  לי  קבוע  כיצד  עשוי  ההליך  בבית

ככל  שיש  בדעת  המבקשת  לנקוט ,  משפט  זה-בנקיטת  הליכים  בעניין  הבוררות  בבית

ממילא  איני  סבור  כי  גם  מבחינה  זו  עמדה  המבקשת  בנטל  לבסס .  הליכים  כאלה

שעניינו  בשיקולים  של  יעילות  הדיון  ומניעת  התדיינות ,  "טעם  מיוחד"קיומו  של  

 . קשתאשר עשוי להצדיק מתן הארכה המבו, כפולה
נוכח  העובדה  שהבקשה  שבפני  הוגשה ,  עם  זאת.  דין  הבקשה  להידחות,  במצב  זה.  8

וההחלטה  בעניין  ניתנת ,  בתוך  תקופת  המועדים  לנקיטת  ההליך  של  בקשה  לביטול

נראה  לי  כי  ההגינות  הדיונית  מחייבת ,  לאחר  חלוף  המועד  לנקיטת  ההליך  האמור

אם  ברצונה ,  שת  בקשה  לביטוללקצוב  למבקשת  תקופה  של  ימים  אחדים  לצורך  הג

 . בכך
כי  לא  היתה  למבקשת  כל  ערובה  כי  בקשת  הארכה  שהגישה  תתברר  עד ,  נכון  הוא

כי  פנתה  בבקשת  הארכה  כעשרה ,  נכון  גם.  לחלוף  המועד  להגשת  בקשת  הביטול

ועשתה  כן  יותר ,  וזאת  בלא  הסבר  סביר,  ימים  בלבד  בטרם  חלוף  המועד  האמור

. הנשיא  בדימוס  בבקשה  להשלמה  או  הבהרה'  כבמחודש  לאחר  שניתנה  החלטת  

, שלא  באשמת  המבקשת,  כי  התמשכות  ההליך  בבקשת  הארכה,  איני  סבור,  ברם

אם ,  מצדיק  תוצאה  מרחיקת  לכת  של  חסימת  המבקשת  מהגשת  בקשה  לביטול

, למבקשת  להגיש  את  הבקשה  לביטול  פסק  הבורר,  איפוא,  אני  מאפשר.  ברצונה  בכך

 .  ימים מקבלת החלטה זו5זאת בתוך ו, אם ברצונה לעשות כן
, 3המבקשת  תישא  בהוצאות  כל  אחד  המשיבים  .  הבקשה  לארכה  נדחית,  בכפוף  לכך

מ  כחוק  וכן "בצירוף  מע,  ח"  ש2,000בסך  ,  דין-טרחת  עורך-ובכלל  זה  בשכר,  4-  ו1

 " .הפרשי ריבית והצמדה מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל
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 ענייני בחירות: 'פרק ח
 ענייני בחירות: 'פרק ח 

 : קובע כי 1969-ט"תשכה, )נוסח משולב(חוק הבחירות לכנסת  ל143, 142סעיף 

 הארכת מועדים . 142"
כל  מקום  שחוק  זה  קובע  שפעולה  מסויימת  תיעשה  מספר  מסויים  של  ימים  לפני  יום 

אם  ראתה  סיבה  מספקת  לכך  וברוב  של  שני ,  רשאית  הוועדה  המרכזית,  הבחירות
להאריך  את  המועד  לאותה  פעולה  עד  לחמישה ,    מהמשתתפים  בהצבעהשלישים

 .ימים נוספים
 )) 4(ג"התשס: תיקון(הארכה של מועד ערעור -אי. 143

  או  כל  הוראה  בחיקוק  אחר 142על  עתירות  וערעורים  לפי  חוק  זה  לא  יחול  סעיף  
  ".המאפשרת הארכת מועדים

בשו  עמדה  קשוחה  ביותר  באשר  לסוגיית   נקבע  כי  אכן  חוק  הבחירות  גי11243/021צ  "בג  -ב

 : לוין' ש.) בדימ(המשנה לנשיא כבוד המשפט קבע לעניין זה מפי -בית. הארכת המועדים

פיהן  יש  לפעול  לשם  ביצוע -ב  לחוק  הבחירות  מצויות  ההוראות  שעל56בסעיף  "

הוא  הרלבנטי  לעניינו  ובו )  1(ב56סעיף  .    לחוק  היסוד6ההוראה  הכללית  שבסעיף  

 : אמורנקבע ל
:   לחוק  יסוד6לעניין  החלטה  בדבר  עבירה  שיש  עמה  קלון  לפי  סעיף  .  ב56'

 : יחולו הוראות אלה, )חוק היסוד: להלן(הכנסת 
יחד  עם  כתב  ההסכמה  להיות  מועמד ,  מועמד  יגיש  לוועדה  המרכזית)  א)(1(

 ;  לחוק היסוד6הצהרה לעניין סעיף ) ט(57כאמור בסעיף 
  לחוק  היסוד 6שהורשע  כאמור  בסעיף  ,  ות  מועמדמועמד  או  מי  שרוצה  להי)  ב(

, ומבקש  כי  יושב  ראש  הוועדה  המרכזית  יחליט  כי  אין  עם  העבירה  משום  קלון
הדין -פסק,  בצירוף  כתב  האישום,  יגיש  ליושב  ראש  הוועדה  המרכזית  בקשה

 ; לא יאוחר מיום הגשת רשימות המועמדים, וכל חומר אחר הנוגע לעניין
הוועדה  המרכזית  תהיה  סופית  ותימסר  לוועדה החלטת  יושב  ראש  )  ג(

  '. שלפני יום הבחירות28-המרכזית לא יאוחר מהיום ה
                                                           

 .145) 4(ד נז"פ, ר ועדת"מישאל חשין יו' משה פייגלין נ 11243/02צ "בג  1
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משילובן  של  ההוראות  עולה  כי  על  מועמד  המבקש  להתמודד  בבחירות  לכנסת 

ואם  הורשע  ונידון  לתקופת  מאסר ,  הכנסת:    לחוק  יסוד6להגיש  הצהרה  לעניין  סעיף  

ש  מאת  יושב  ראש  ועדת  הבחירות  המרכזית העולה  על  שלושה  חודשים  עליו  לבק

  לא  יאוחר  מן  היום  שבו  מוגשות  רשימות –וזאת  ,  לקבוע  שאין  עם  העבירה  קלון

, ואם  לא  עשה  כן  עומדת  ההרשעה  בחזקה;  המועמדים  לידי  ועדת  הבחירות  המרכזית

 . יש עמה קלון, שבנסיבות העניין
להיבחר  נקבע  חריג בהחלטתו  קבע  יושב  ראש  ועדת  הבחירות  שבצידה  של  הזכות  

אם  קבע  יושב  ראש  ועדת :    והוא–לחריג  -חריג-נקבע  אף  לו  חריג'ולחריג  זה  

בנסיבות  העניין  משום ,  כי  אין  עם  העבירה  שבה  הורשע  פלוני...  הבחירות  המרכזית  

פייגלין  להגיש  ליושב   ועוד  קבע  יושב  ראש  ועדת  הבחירות  כי  הוטל  הנטל  על.  'קלון

  לא  יאוחר  מהמועד  שבו  הוגשה –דבק  במעשיו  והוא  הראש  בקשה  למירוק  הקלון  ש

אלא  שפייגלין  לא  הגיש  כל  בקשה  והיה  זה  דווקא  מר  שטוטלנד .  רשימת  המועמדים

פי  דין  להיות  מועמד -שעתר  לקבלתה  של  הצהרה  כי  מר  פייגלין  אינו  מותר  על

הודיע  פייגלין ,  תגובה  שהוגשה  באיחור,  ורק  בתגובה  לעתירה  זו,  בבחירות  לכנסת

אמנם  פייגלין  טען  כי  לא .  'היושב  ראש  יקבע  העדר  קלון  במעשיו'א  מבקש  ששהו

הרי  בכתב :  אך  יושב  ראש  ועדת  הבחירות  ראה  טענה  זו  בחומרה;  ידע  את  דבר  החוק

 6  פייגלין  הוא  הצהיר  במפורש  שקרא  את  הוראות  סעיפים  ייד-ההסכמה  שהוגש  על

לעניין 'כי  הובהר  לו  כי    לחוק  הבחירות  ו56  לחוק  היסוד  וכן  את  הוראת  סעיף  7-ו

הוא  אף ;    מאסר  בפועל  כולל  עבודת  שירות'ל"  הנ6עונש  המאסר  האמור  בסעיף  

שלפי  מיטב  הבנתי  וידיעתי  לא  נמנע  ממני  מלהתמודד  לכנסת  לפי  הסעיפים 'הצהיר  

יושב  ראש  ועדת  הבחירות  ציין  בהחלטתו  שלא  קבל  מפייגלין  הסבר  משביע .  'ל"הנ

 . רצון לדברים האמורים
משפט  זה  על  החלטת  יושב  ראש  ועדת  הבחירות -הביקורת  השיפוטית  של  בית.  3

ופייגלין  לא  שכנע  אותנו  שקיימת  עילת  התערבות "  ית"בגצ"המרכזית  היא  ביקורת  

במסקנותיו  של  היושב  ראש  ככל  שהדבר  נוגע  לאיחור  בהגשת  הבקשה  ולהעלמת 

ין  לעניין  קיום על  חשיבות  ההקפדה  על  המועדים  שנקבעו  בד:  נהפוך  הוא.  העובדות

פי  דבר  המחוקק  נקבע  לוח  זמנים  קשיח -על.  משפט  זה  לא  אחת-בחירות  עמד  בית

כורח .  אשר  המועדים  המרובים  הקבועים  בו  רודפים  זה  את  זה  ותלויים  זה  בזה

 ...המציאות הוא שמועדים אלה ישמרו כדי שמערכת הבחירות כולה לא תשתבש
נות  הבחירות  וקיומן  לפי  לוח זהו  אחד  המקרים  שבהם  עשוי  האינטרס  של  תקי

 . המועדים שנקבע בחוק לגבור גם על האינטרס של מועמד להיבחר לכנסת
 -ו  142הגישה  הדווקנית  למועדים  בסוגיה  שלפנינו  באה  לכלל  ביטוי  גם  בסעיפים  



ענייני בחירות: 'פרק ח    
 

 
645   הארכת מועדים

  : לחוק הבחירות כי142קובע סעיף , למשל, כך.  לחוק הבחירות143
ת  תיעשה  מספר  מסויים  של  ימים כל  מקום  שחוק  זה  קובע  שפעולה  מסויימ'

אם ,  רשאית  הוועדה  המרכזית,  )וזה  אינו  המקרה  שלפנינו(לפני  יום  הבחירות  
, ראתה  סיבה  מספקת  לכך  וברוב  של  שני  שלישים  מהמשתתפים  בהצבעה

 143ובסעיף  ;  להאריך  את  המועד  לאותה  פעולה  עד  לחמישה  ימים  נוספים
על  עתירות  וערעורים  לפי "שנאמר  ,  49כפי  שתוקן  בתיקון  ,  לחוק  הבחירות

  '. או כל הוראה בחיקוק המאפשרת הארכת מועדים142חוק זה לא יחול סעיף 
פרקליטו  של  פייגלין  טען  לפנינו  שיושב  ראש  ועדת  הבחירות  המרכזית  האריך 

שלאחר ,  מעשה  שהיה  כך  היה".  קלון-אי"למרשהו  את  המועד  להגשת  בקשת  

ים  הגיש  פייגלין  בקשה  להאריך  לו שהוגשו  הבקשות  למחיקתו  מרשימת  המועמד

ר  ועדת  הבחירות  המרכזית  נעתר  לבקשה "יו.  את  המועד  להגשת  תגובתו  לבקשות

 –לפנים  משורת  הדין  אני  מסכים  שהמועד  להגשת  תגובתו  'וקבע  בהחלטתו  כי  

אין  בטענה  זו .  '00:  14בשעה  ,  20.12.02,    יפקע  ביום  ששי–להגשת  בקשתו  :  בעצם

אין  בהחלטה ;  שור  להגשת  בקשה  עד  למועד  שנקבע  בהיש  בהחלטה  אי.  כל  ממש

: לא  זו  אף  זאת;  אישור  שהגשת  הבקשה  במועד  זה  תיחשב  כבקשה  שהוגשה  בעיתה

  ".יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לא היה מוסמך להאריך מועדים שנקבעו בחוק
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 הגבלים עסקיים : 'פרק ט
  הגבלים עסקיים: 'פרק ט   

 : קובע כי 1988-ח"התשמ,  העסקייםחוק ההגבלים ל38סעיף 

 הארכת מועדים . 38"
, הדין  לפי  בקשת  הממונה  או  אדם  מעוניין-רשאי  אב  בית,  מועד  שנקבע  לפי  חוק  זה

 " .אם ראה שקיימים טעמים מיוחדים לעשות כן, להאריכו אף שנסתיים המועד

-ר  בזק  עלנדונה  בקשת  הממונה  על  ההגבלים  העסקיים  לסלק  את  ער  2/001)  ם-י(ערר    -ב

 : כיעדיאל '  השופט י'כבנקבע מפי . הסף

) העוררת  או  בזק:  להלן(מ  "  בזק  החברה  הישראלית  לתקשורת  בע–העוררת  .  1"

הגישה  ערר  על  החלטת  הממונה  על  הגבלים  עסקיים  להסכים  בתנאים  למיזוג 

לבין )  בזק  בינלאומי:  להלן(מ  "  בזק  בינלאומי  בע–  2'  חברות  בין  המשיבה  מס

 ). וואלה: להלן(מ "תקשורת בע!  ואללה– 3המשיבה 
הסף  מטעמים -הממונה  על  הגבלים  עסקיים  מבקש  בבקשה  זו  לסלק  את  הערר  על.  2

 . שיפורטו בהמשך
  לחוק  ההגבלים  העסקיים  ולאחר  ששמעתי  את  עמדות 33מכוח  סמכותי  לפי  סעיף  

  ...הצדדים החלטתי לדון בבקשה בדן יחיד
בזק  לא ,  ראשית.  בבזק  שני  התנאים  הנזכריםלא  התקיימו  ,  במקרה  שלפנינו.  10

היא  לא  הגישה  לממונה  הודעת  מיזוג  בקשר .  ים  בפני  הממונהיהיתה  צד  להליך  שקו

. למיזוג  זה  וגם  לא  קיימה  עם  הממונה  מגעים  בקשר  להחלטתו  ולתנאים  שנקבעו  בה

ידי  הממונה -שכן  התנאים  שנקבעו  על,  בזק  גם  לא  נפגעה  מן  ההחלטה,  ועיקר,  שנית

תנאים  אלה  הוטלו  על  הצדדים .  אינם  מחייבים  אותה,  גרת  האישור  של  מיזוג  זהבמס

  שהן  החברות  אשר  ביקשו  להתמזג  והן  אלה  אשר –  בזק  בינלאומי  וואלה  –למיזוג  

העובדה  שתנאים  אלה  נוגעים .  צריכות  לעמוד  בתנאי  הממונה  לאישור  המיזוג

.   או  מחייבים  אותה,אין  פירושה  שתנאים  אלה  מוטלים  עליה,  לפעילותה  של  בזק

נת  לקיים  תנאים  אלה  כדי  לאפשר  את  המיזוג  בין  בזק  בינלאומי יייתכן  שבזק  מעוני

                                                           
 .12085) 1(2002מח -תק, בזק' הממונה על ההגבלים נ 2/00) ם-י(ערר   1
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אין  משמעו ,  אולם  עניין  זה  שיש  לבזק  בקיום  התנאים  שקבע  הממונה.  לוואלה

 . שמדובר בתנאים המחייבים אותה ואין בו כדי להקנות לה זכות לערור על ההחלטה
אין  משום  התייחסות  לטענת  הישות  המהותית ,  ייןכפי  שכבר  צו,  במסקנה  דלעיל

לפיה  בזק  נתנה ,  כמו  גם  לטענתו  הנוספת  של  הממונה,  האחת  שמעלה  הממונה

לטענות  אלה  ולהשלכה  העולה  מהן  לגבי  חיובה  של  בזק  בתנאי .  הסכמתה  למיזוג

 . המיזוג אתייחס בהמשך
  זכותה לפיה  אין  לקבל  את  הטעם  שעליו  מבססת  בזק  את,  המסקנה  דלעיל.  11

מביאה  לתוצאה  שזכותה  של ,  לחוק)  א(22לערור  על  החלטה  הממונה  מכוח  סעיף  

בקבלת  עמדתו  של ,  למעשה,  בזק  להגיש  את  הערר  מכוחו  של  סעיף  זה  מותנית

קבלת .  לפיה  יש  לראות  בבזק  ובבזק  בינלאומי  כישות  מהותית  אחת,  הממונה

כי ,  את  המסקנההיתה  מחייבת  ,  עמדתה  של  בזק  הכופרת  בטענה  זו  של  הממונה

 . לבזק כלל אין מעמד לערור על המיזוג מכוח סעיף זה
לפיה  לבזק  זכות  ערר  מכוחו  של  סעיף ,  הסומך  את  גישתו,  גם  טעמו  של  הממונה.  12

 . מוטל בעיני בספק, "ישות מהותית אחת"על העיקרון של , לחוק) א(22
  מוכרת  בספרות (Single Economic Unit)הדוקטרינה  של  הישות  הכלכלית  האחת  .  13

הוא  שאם  מדובר ,  הרציונאל  העומד  ביסודה  של  דוקטרינה  זו.  ובפסיקה  במשפט  המשווה

אין  להתייחס ,    עסקי  נפרד–שאין  למרכיביה  קיום  כלכלי  ,  בישות  כלכלית  מהותית  אחת

פי  רציונל  זה -על.  ליחסים  שבין  מרכיביה  של  אותה  ישות  כאל  יחסים  בין  ישויות  נפרדות

ולכן  הסדר  בין  השתיים  אינו ,    אם  וחברת  בת  הן  ישות  כלכלית  אחתשחברת,  אכן  נקבע

: ראה.  (כן  אינו  בגדר  הסדר  כובל-ועל,  המנהלים  עסקים)  שונים(הסדר  בין  בני  אדם  

Copperweld Corp. v. Independence Tube Corp. 467 U.S. 771 .( 
בפרק במשפט  הישראלי  באה  דוקטרינה  זו  לידי  ביטוי  בפרק  ההסדרים  הכובלים  ו

כי  הסדר ,  לחוק)  5(3כך  נקבע  בסעיף  .  המונופולין  שבחוק  ההגבלים  העסקיים

, לחוק)  ו(26וסעיף  ,  שהצדדים  לו  הם  חברת  אם  וחברת  בת  אינו  נחשב  כהסדר  כובל

בנות  של  חברה  אחת  וכן ,  לרבות  חברה  ובנותיה':  מגדיר  אדם  שהוא  בעל  מונופולין

 . 'אדם וחברה שהוא שולט בה
 . בחוק ההגבלים העסקיים אין למצוא הוראה דומהבפרק המיזוגים ש

רכישת  עיקר  נכסי  חברה  בידי  חברה 'כ,  בין  היתר,  כפי  שנזכר  לעיל,  כך  הוגדר  מיזוג

אחרת  או  רכישת  מניות  בחברה  בידי  חברה  אחרת  המקנות  לחברה  הרוכשת  יותר 

 . 'בחברה... מרבע מהערך הנקוב של הון המניות המוצא 
לא  יתמזגו  חברות  אלא  עם  כן  ניתנה  תחילה  הודעת  מיזוג ',    לחוק19פי  סעיף  -על

  '...ונתקבלה למיזוג הסכמת הממונה 



הגבלים עסקיים: 'פרק ט    
 

 
649   הארכת מועדים

כל  אחת  מהחברות  שבכוונתן  להתמזג  תודיע  על  כך '  :  לחוק20פי  סעיף  -על
 . '...לממונה 

ניתנה  זכות  ערר  לכל  אחת  מהחברות  המבקשות ,  לחוק)  א(22פי  סעיף  -ועל

 . להתמזג
 ". ישויות מהותיות"ולא ל,  מתייחסות לחברותכל הוראות החוק הנזכרות

ספק  בעיני  אם  העובדה  שהחברה  הרוכשת  מהווה  בעצמה  חברת  בת  של ,  לאור  כך

 . די בה כדי להפוך את חברת האם עצמה לצד למיזוג, )חברת האם(חברת אחרת 
התייחס  לסוגיה  זו  הממונה  עצמו  בהחלטתו  בעניין  עסקת  רכש  מניות  בנק  ברקליס 

בהוצאת  ועד  מחוז ,  ההגבלים  העסקיים(מ  "ידי  בנק  דיסקונט  בע-מ  על"דיסקונט  בע

 ): 123' עמ' כרך א, הדין-אביב של לשכת עורכי-תל
עסקינן  בחוק  כלכלי  אשר  לדידו  המעטה  המשפטי  של ,  ככלל,  אין  חולק  כי'

כפי  שקבעתי  גם  בהחלטה  בעניין  רכישת (ישויות  משפטיות  אינו  הקובע  

אך  בעניין  ההגדרה  בה ).  די  מר  גרשון  זלקינדי-על"  נחושתן"מניות  חברת  

  :מוגדר כ" חברה"כשהמונח " מיזוג חברות"עסקינן מילות המפתח הן 
 . 'חברה שנוסדה ונרשמה לפי פקודת החברות'

אם -לפיה  יש  לראות  בחברת,  אין  להלום  מילים  מפורשות  אלה  עם  פרשנות

 ... 'מיזוג חברות'וחברת בת ישות אחת לצורך הגדרת 
  המחוקק  חופשי  היה  לברור  לעצמו  הגדרה  שונה  שתשים  את  הדגש  אך ,אמת

היה ,  אילו  עשה  כן.  להבדיל  מהישות  המשפטית,  על  היחידה  הכלכלית

בהן  דבר  החקיקה  מבהיר  כי ,  משתווה  מצבנו  למצב  המשפטי  בארצות  שנות

 ... השחקנים במיזוג הם אותן ישויות המנהלות עסקים
יתה  הגדרת  המיזוג  מתקרבת  להגדרות ה,  אילו  ברר  המחוקק  במינוח  כזה

לדידן  השתמש  המחוקק  בלשון ,  החוקיות  בעניין  הסדרים  כובלים  ומונופולין

שאינה  מותירה  מקום  לספק  שמוקד  העניין  בישויות  הפעילות  בבמת  הכלכלה 

' אדם'ובמונופולין  '  בני  אדם  המנהלים  עסקים'בהסדר  כובל  ;  ואין  בילתן

 : כשאותו אדם כולל
בנות  של  חברה  אחד  וכן  אדם  וחברה  שהוא  שולט ,    ובנותיהלרבות  חברה'

 ). לחוק) ו(26סעיף . ('בה
וכנדבך  היסוד  למיזוג ,  אלא  שהמחוקק  לא  בחר  מינוח  כזה  בעניין  מיזוגים

 ... דווקא' חברה'השתמש במונח 
היאך  מתיישבת  הגדרת  המיזוג  עם  הוראות  סעיף ,  אם  כך  הדבר:  יקשה  המקשה

בהן ,  בעניין  בעל  מונופולין)  ו(26ועם  הוראות  סעיף  ,  בעניין  הסדר  כובל)  5(3
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ראה  הצעת  חוק (?  התייחסות  לחברה  ובנותיה  כאל  יחידה  כלכלית  אחת

  .1983-ד"התשמ, ההגבלים העסקיים
,   כיצד  מתיישבת  הפרשנות  המילולית  המוצעת  עם  מטרת  החוק–כלומר  

 ? הרואה ביחידה הכלכלית אבן פינה להחלת הוראותיה
כנסת  מטרת  החוק  ותכליתו  לניתוח  הפרשני  כשמילות  החוק אלא  שכאן  נ

 ) 125-127' עמ, שם(' .ומטרתו שזורות שתי וערב
 : ובהמשך

-פירש  המחוקק  בעניין  פטור  מהסדר  כובל  לחברת,  לחוק)  5(3בעוד  שבסעיף  '

  למרות –וזאת  .  בעניין  מיזוגים  אין  בנמצא  פטור  שכזה,  בת-אם  וחברת

ה  למיזוגים  וקונגלומרטים  בראשותו  של ח  הוועד"המלצה  מפורשת  של  דו

 ... יוסף גרוס ' פרופ
אך .  'הסדר  שלילי'או  "  שתיקה  רועמת"קשה  שלא  לראות  בשתיקה  זו  משום  

אין  זאת  אלא  שהבחנה  זו  טמונה  באופי  השונה  של  הסדר  כובל  לעומת  מיזוג 

 ) 136' עמ(' .ובדרך ההסתכלות השונה שהניב כל אחד מהצירופים
נה  באותה  החלטה  אמנם  נועדה  להרחיב  את  סמכות  הפיקוח  על פרשנותו  של  הממו

אם  לצורך ,  אולם.  מיזוגים  באופן  שאלה  יחולו  גם  על  מיזוג  בין  חברת  אם  וחברת  בת

קשה ,  מיזוג  בין  השתיים  יש  לראות  בחברת  אם  וחברת  בת  ישויות  מהותיות  נפרדות

דובר  במיזוג במקום  שבו  מ,  ולמעשה  הפוך,  לראות  כיצד  ניתן  להחיל  רציונל  שונה

ולגרוס  שבמקרה  האחרון  יש  לראות  בחברת  האם  ובחברת ,  של  חברת  הבת  לבדה

 . הבת ישות מהותית אחת
הממונה  סייג  את  החלטתו  האמורה  בכך  שבמקרה  שבו  מדובר  בחברת  בת ,  אמנם

אך ,  מה  שלא  התקיים  באותו  מקרה(הנמצאת  בשליטה  מלאה  של  חברת  האם  

כלל  לשתי  החברות  כאל -  דיני  ההגבלים  בדרךמתייחסים,  )מתקיים  במקרה  שלפנינו

ספק  בעיני  אם  ניתן  להחיל ,  לאור  מבנה  החוק  ולשונו,  אולם.  ישות  מהותית  אחת

 . רציונל זה במשפט הישראלי
כפי  שמציין  הממונה ,  בשוק  המשותף,  למשל,  גם  במשפט  המשווה,  בכל  מקרה

יבות  הן  בגדר אין  חזקה  חלוטה  שחברות  אם  ובת  לעולם  ובכל  הנס',  באותה  החלטה

בהמשך  החלטתו .  'פיו-  לאמנת  רומא  והפטורים  על85לצורך  סעיף  ,  יחידה  אחד

המשפט  לצדק  של  הקהילייה -ידי  בית-דין  שניתן  על-מצטט  הממונה  מפסק

 .Geratebau v. Compact de hydrotherm v. Andreoli C.M.L.Rהאירופאית  
  ובשתי  חברות  שבשליטתו כדי  שניתן  יהיה  לראות  באדם,    לפיו242 224 ,3 (1985)

ידי -והן  נשלטות  על,  נדרש  כי  לשתי  החברות  אינטרסים  זהים,  יחידה  כלכלית  אחת
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 . אותם אנשים אשר גם נטלו חלק בעסקה נשוא הדיון
כי  טענת  הממונה ,  כוח  העוררת-אני  סבור  שיש  ממש  בטענתו  של  בא,  על  רקע  זה

מצריכה ,    העקרוניתגם  אם  ניתן  לקבלה  מהבחינה,  בדבר  הישות  המהותית  האחת

במיוחד  לאור ,  זאת.  שמיעת  ראיות  ולא  ניתן  להכריע  בה  במסגרת  הבקשה  הנוכחית

הפרדה  קשיחה  באופן  חריג  הקיימת  בינה  לבין  החברות 'טענות  העוררת  בדבר  

... ידי  משרד  התקשורת  -בהתאם  לאילוצי  הרישיון  הכללי  שניתן  לחברה  על,  הבנות

גם  היריעה .  '  פרסונלית  ובהפרדה  עסקיתבהפרדה,  בהפרדה  נכסית)  המתבטאים(

בכלל  זה  טענותיו   ,)46-58סעיפים  (הרחבה  שפרש  בנושא  זה  הממונה  בבקשתו  

בדבר  הדרך  שבה  רואה  העוררת  עצמה  את  מערך  היחסים  שלה  עם  חברות  הבת 

, עצמה-והטענה  כי  העוררת  רואה  בחברות  הבת  כאמצעי  לביצוע  האסטרטגיה  שלה

 . הסף-ת זו של הבקשה לסילוק עלאינה מתאימה להכרעה במסגר
, במקרה  זה  אני  סבור  שאין  הכרח  להכריע  בסוגיה  זו  במסגרת  הבקשה  הנוכחית.  14

כי ,  בלא  לקבוע  בעניין  זה  מסמרות,  ידי  הממונה-ויש  לצאת  מההנחה  הנטענת  על

 . חברת בזק וחברת בזק בינלאומי הנן ישות מהותית אחת
, בירור  שאלות  של  עובדה,  וסבר  לעילכפי  שה,  הדיון  בסוגיה  זו  מצריך,  ראשית

היקף  היריעה  שנפרסה ,  שנית.  שהמקום  הראוי  לדון  בהן  הוא  במסגרת  הערר  עצמו

אשר ,  אינו  מצדיק  דיון  רחב  בסוגיה  זו,  ידי  שני  הצדדים  בסיכומיהם-בנושא  זה  על

אני  סבור  שלא  יהא  זה  ראוי  לדחות  את  הערר ,  ועיקר,  שלישית.  טרם  נדונה  בפסיקה

כאשר  הממונה  עצמו  מוכן  להניח ,  ל  העדר  זכות  להגיש  את  העררהסף  בש-על

, במאמר  מוסגר.  (לחוק)  א(22שלעוררת  עומדת  זכות  לערור  על  ההחלטה  לפי  סעיף  

אינה ,    לסיכומיו19כעולה  מסעיף  ,  אציין  שגם  עמדתו  של  הממונה  בנושא  זה

 ). החלטית
אולם .  ית  אחתבזק  אמנם  כופרת  בטענה  שהיא  ובזק  בינלאומי  מהוות  ישות  מהות

בהעדר  טעם  אחר  המבסס  את  זכותה  לערור  על  ההחלטה  מכוח ,  קבלת  עמדתה  זו

22תביא  למסקנה  שלבזק  כלל  אין  זכות  לערור  על  ההחלטה  מכוח  סעיף  ,  סעיף  זה

שיש ,  לצורך  הדיון  הנוכחי,  לטובתה  של  העוררת  אני  מוכן  איפוא  להניח.  לחוק)  א(

 . להעדיף בנושא זה את עמדתו של הממונה
 . יש לדון בטענת הממונה כי העוררת איחרה את המועד להגשת הערר, לאור כך. 15

לגבי  כל  אחת ,  לחוק)  א(22הטענה  מבוססת  על  כך  שהמועד  להגשת  הערר  לפי  סעיף  

הוא  שלושים  ימים  מיום  שקיבלה  את  החלטת ,  מהחברות  המבקשות  להתמזג

 . הממונה
, ההמצאה  לבזק  בינלאומי.  30.12.99החלטת  הממונה  הומצאה  לבזק  בינלאומי  ביום  
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דינה ,  גם  זאת  על  יסוד  הדוקטרינה  של  הישות  המהותית  האחת,  טוען  הממונה

בעוד  שהערר ,  29.1.2000שהמועד  להגשת  הערר  תם  ביום  ,  מכאן.  כהמצאה  לבזק

 . כחודש וחצי לאחר תום המועד להגשתו, היינו, 16.3.2000הוגש רק ביום 
שקביעתו  של  הממונה ,  נימוקים  שפורטו  לעילעל  יסוד  ה,  העוררת  טוענת  גם  כאן

הן  מההיבט  העובדתי  והן  ההיבט ,  אינה  יכולה  לעמוד,  בדבר  הישות  המהותית  האחת

  הימים  להגשת  ערר 30המועד  בו  מתחילה  תקופת  'כי  ,  לפיכך  היא  טוענת.  המשפטי

את '  הישות  המהותית'ולא  ,  הוא  המועד  בו  קיבלה  החברה)  א(22בהתאם  לסעיף  

כן  אין  לראותה  כמי  שקיבלה  את  החלטתה  הממונה  בתיק -ועל,  'ונההחלטת  הממ

 . לחוק) א(22 כנדרש בסעיף 3412מיזוג 
שאלה  נוספת  העולה  בהקשר  זה  נוגעת  להיקף  התחולה  של  עיקרון  הישות .  16

שגם  אם  ניתן  לראות  בה  ובבזק  בינלאומי ,  בעניין  זה  טוענת  בזק.  המהותית  האחת

ו  חלה  רק  בתחום  המשפט  המהותי  של  דיני דוקטרינה  ז,  ישות  מהותית  אחת

שהוא  הנושא  הנדון ,  אך  היא  אינה  חלה  בתחום  הפרוצדורלי,  ההגבלים  העסקיים

נודעת  חשיבות ,  נטען,  לדוקטרינה  של  הישות  המהותית  האחת.  בהקשר  שלפנינו

נעשית ,  טוענת  בזק,  אך  בחינה  זו.  בהקשר  לבחינת  השפעתו  של  המיזוג  על  התחרות

לאחר  שהממונה  מודיע  לכל  הצדדים  העשויים ,  ר  של  ההליךבשלב  מאוחר  יות

להיפגע  מהחלטתו  על  כוונתו  לראות  בהם  צד  למיזוג  ולהשית  עליהם  תנאים  כתנאי 

תוצאות 'מניעת  ,  הממונה  מגשים  את  מטרת  החוק,  נטען,  בדרך  זו.  להסכמתו  למיזוג

ס  דיסקונט עניין  רכש  מניות  ברקלי.  ('עוד  בשלב  היווצרותן,  אנטי  תחרותיות  באיבן

  מינימליים  אשר  במקומנו  מקובל (Due Process)תוך  שמירה  על  כללי  ,  ...)ל  "הנ

 . 'כן מזהירים-אם-לכנותם אין מענישים אלא
בעוד  אשר  ההתייחסות  לישות  המהותית  להבדיל  מהישות ',  לפי  טענה  זו  של  בזק

נועדו  מעשי  הרשות ,  נועדה  לשרת  את  מטרת  החוק  בהגנה  על  התחרות,  המשפטית

כגון  מתן  זכות  טיעון  והבטחת ,  במישור  הפרוצדורלי  להבטיח  מטרות  אחרות  בתכלית

ייעשה  דווקא  בדרך  של  הקפדה  על  פרוצידורה ,  קידומן  של  אלה.  ודאות  ויציבות

שהרי  חרף  טענתו  כי .  גם  הממונה  עצמו  בהליך  זה,  לפי  הטענה,  כך  נהג.  'ופורמליות

תייחס  לכל  אחת  מהן  כאל  ישות בפועל  הוא  ה,  שתי  החברות  הן  למעשה  ישות  אחת

לאחר  שהיתה  בידו  הודעת ,  ודרש  הגשת  הודעת  מיזוג  מחברת  בזק  בינלאומי,  נפרדת

 . מיזוג מטעם בזק בגין אותה עסקה ממש
, אף  אם  סבור  היה  הממונה  כי  במהות',  מסכמת  בזק  את  טיעונה  בנושא  זה,  לפיכך

, אף  מורה  החוק  במפורשכפי  ש,  במישור  המינהלי,  אין  כל  מקום  להבחין  בין  החברות

היה  על  הממונה  להתייחס  אל  כל  ישות  משפטית  באופן  נפרד  ולהודיע  לכל  אחת 
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מהן  כי  הוא  רואה  בה  צד  למיזוג  לפני  מתן  החלטתו  ובפרט  היה  עליו  להודיע  לכל 

כאשר  נמנע  הממונה  מלשלוח .  אחת  מהן  בנפרד  כי  הוא  משית  עליהן  תנאים

  לחוק  כי  הוא  רואה  בה  צד 43  לפי  סעיף  כמו  גם  להודיע  לה,  החלטתו  לחברת  בזק

אין ...  ,  או  למצער  להתייחס  אליה  כצד  למיזוג  בהודעות  שפרסם  בעיתון,  למיזוג

ולכן  אין  כל  מקום  לטענה  כי  חלף ,  כמי  שקיבלה  את  ההחלטה,  רואים  את  החברה

 . 'המועד להגשת ערר
מהותית הנה  שיש  להחיל  דוקטרינה  זו  של  הישות  ה,  עמדתו  של  הממונה  בנושא  זה

. הן  במישור  המשפט  המהותי  של  דיני  ההגבלים  העסקיים  והן  במישור  הדיוני,  האחת

שבו  רוכשת  בזק  מכוח  היותה  ישות  מהותית  אחת  עם  בזק ,  מהותי-הן  במישור  הדיוני

, והן  במישור  הדיוני  שעניינו  בסדרי  דין,  בינלאומי  את  עצם  הזכות  להגיש  את  הערר

 . לאומי כמסירתה לבזקשבו נחשבת מסירת ההחלטה לבזק בינ
גם  הממונה  טוען  שאין  לדוקטרינה  זו  תחולה  בהיבטים  פרוצדורליים  אחרים ,  מאידך

בזק  אינה  נדרשה  להגיש ,  שכן  לדעתו.  כמו  הגשת  הודעת  המיזוג,  של  הליך  המיזוג

 . חרף היותה ישות מהותית אחת עם בזק בינלאומי וככזו צד למיזוג, הודעת מיזוג
דומה  שגם  הממונה  אינו  טוען  כי  תנאים  אלה ,  תנאי  המיזוגאשר  לחיובה  של  בזק  ב

מטיעוניו  של .  מחייבים  את  בזק  רק  מכוח  הדוקטרינה  של  הישות  המהותית  האחת

, כי  הוא  נזקק  לצורך  כך  לטענה  כי  בזק  הסכימה  לתנאי  המיזוג,  הממונה  עולה

או  מכללא  ואף  יצרה  בעניין  זה  מצגים  המונעים  ממנה  לתקוף  את /במפורש  או  ו

 . תנאי המיזוג
לא  יכולה  להיות  מחלוקת ,  במישור  המשפט  המהותי  של  דיני  ההגבלים  העסקיים.  17

על  כך  שהממונה  רשאי  וצריך  להביא  בחשבון  שיקוליו  את  העובדה  כי  מדובר  בשתי 

 ). ואינני נוקט כאן עמדה לגבי הטענה לגופה(חברות המהוות ישות מהותית אחת 
אישורה  של  הודעת  המיזוג  בשל  החשש -  לאי,למשל,  עשויה  להביא,  בחינה  כזאת

 –היא  חברת  האם  ,  השני  של  אותה  ישות  מהותית"  חציה"לפגיעה  בתחרות  מצד  

בתנאים  הנוגעים ,  כפי  שנעשה  במקרה  זה,  או  להתנאת  ההסכמה  למיזוג,  בזק

 . לפעילותה
הספק  עולה  לגבי  השימוש  בדוקטרינה  זו  בתחומים  שמחוץ  למשפט  דיני .  18

כמו  בנושא  הזכות  להגיש  את  הערר  ובנושא  של  סדרי ,  ם  המהותיההבלים  העסקיי

 . דין
אני  סבור  שיש  לקבל  בשלב  זה  את  עמדתו  של ,  כפי  שכבר  צויין,  בנסיבות  העניין.  19

גם ,  זאת.  לפיה  חברת  בזק  וחברת  בזק  בינלאומי  הנן  ישות  מהותית  אחת,  הממונה

בר  לשלילת  זכותה  של יביא  הד,  שאם  לא  תאמר  כן.  לעניין  הזכות  להגיש  את  הערר
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 . בזק לערור על החלטת הממונה מכוחו של סעיף זה
אם  מרחיבים  את  הדוקטרינה  של  הישות  המהותית  האחת  מעבר  לתחומי ,  אולם.  20

ואם  מקנים  מכוחה  לבזק ,  גם  למישור  הדיוני,  המשפט  המהותי  של  דיני  התחרות

ל  עיקרון  זה  על כי  אז  אני  סבור  שלא  ניתן  להחי,  זכות  לערור  על  החלטת  הממונה

, טענתה  של  בזק.  ולשלול  את  תחולתו  במישור  של  סדרי  הדין,  זכות  הערר  בלבד

לפיה  החלתו  של  עיקרון  הישות  המהותית  האחת  יכול  להתקבל  רק  במישור  המהותי 

הוא  אשר ,  מתעלמת  מכך  שעיקרון  זה,  של  בחינת  השפעתו  של  המיזוג  על  התחרות

, שהרי  לכאורה.  ל  בזק  להגיש  את  העררגם  את  זכותה  ש,  כפי  שהוסבר  לעיל,  מבסס

ואם  יש  בידה  זכות  להגיש  את  הערר ,  בזק  אינה  אחת  החברות  המבקשות  להתמזג

זו  יכול  שתקום  רק  בשל  היותה  ישות  מהותית  אחת  עם  בזק ,  )א(22מכוח  סעיף  

אם  בזק  קונה  את  זכותה  להגיש  את  הערר  מכוח  זיהויה ,  במילים  אחרות.  בינלאומי

לא  ניתן  לקבל  את  הטענה  שזיהוי  זה  בין  שני  הגופים ,  לאומיהמהותי  עם  בזק  בינ

אך  יידחה  ככל  שמדובר  במניין  התקופה ,  יחול  לגבי  עצם  הזכות  להגיש  את  הערר

תידרש  מסירה  נפרדת  של ,  כאשר  בהקשר  האחרון,  להגשתו  או  בנושא  המסירה

 . ולא יהא ניתן לראות במסירה לבזק בינלאומי כמסירה לבזק, ההחלטה לבזק
שזכות  זו ,  לעניין  זה  יש  להעיר.  קשר  זה  התייחסתי  לזכות  הערר  כאל  זכות  דיוניתבה

אך  זה  רק  בהקשר  לחשיבותה  של  הזכות  ולכך ,  אמנם  נתפסת  כזכות  מהותית

מדובר  בזכות ,  מעבר  לסממנים  אלה.  שהקנייתה  צריך  שתעוגן  בחקיקה  ראשית

המשנה '  כב:  ראה(שנועדה  לממש  את  הנורמות  הקבועות  בדין  המהותי  ,  דיונית

 'עמ,  תורת  הפרוצידורה  האזרחית  מבוא  ועקרונות  יסודבספרו  ,  השופט  לוין,  לנשיא

16, 42 .( 
יש  לקבל  את  טענת  הממונה  כי  בזק  איחרה  את  המועד  להגשת ,  לאור  האמור.  21

 . לחוק) א(22הערר מכוח סעיף 
ר בהנחה  שהנושא  מוסד,  עד  כאן  טענות  הצדדים  בעניין  המועד  להגשת  הערר.  22

 ...לחוק ההגבלים העסקיים) א(22ידי סעיף -במקרה שלפנינו על
היא ,  ידי  אותה  ערכאה  אשר  נתנה  את  ההחלטה-הסמכות  לשנות  החלטה  על.  47

פועל  יוצא  של  השאלה  האם  מדובר  בהחלטת  ביניים  או  בהחלטה  סופית  המסיימת 

עריכת ב,  מהדורה  שביעית(סדרי  הדין  האזרחי  כפי  שקובע  זוסמן  בספרו  .  את  הדיון

 . 'בקשה להאריך את מועד הערעור היא בקשת ביניים', 767 )לוין' ש
הלכה  פסוקה  היא  כי  החלטת  ביניים  אינה ',  באשר  לעיון  מחדש  בהחלטת  ביניים

כן  גם  ניתן  להביאה  מחדש  בפני  אותה  ערכאה -ועל,  דין-יוצרת  מעשה  בית

  שהיו וזו  רשאית  לשנותה  אם  השתנו  הנסיבות  מאלו,  שהחליטה  בה  לראשונה
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-עיריית  תל  648/00א  "רע,  6146/00א  "ע  ('קיימות  עת  ניתנה  ההחלטה  הראשונה

א "ע;  הדין-  לפסק6פסקה  ,  )טרם  פורסם  ('בצלאלא  אהובה  ואח'  נ'  יפו  ואח-אביב

 ). 537) 3(ד נה"פ, אלי זנגי' קרנית קרן לפיצוי נפגעי דרכים נ 9396/00
 : עוד נקבע כי

עיין  מחדש  בהחלטת  ביניים  שנתן המשפט  י-בעיקרון  אין  מניעה  שבית'

יודגש  כי .  שעניינה  צו  זמני  בהתקיים  טעמים  מיוחדים  המצדיקים  זאת

המשפט  מהחלטה  ביניים  שנתן  ללא  שינוי  בנסיבות -המקרים  בהם  ישנה  בית

המשפט  לא  יתן  ידו  לשימוש  לרעה  בהליך  החריג  של -הם  נדירים  ביותר  ובית

המשפט  סמכות  לשוב  ולעיין -אך  אין  לומר  כי  אין  בידי  בית,  עיון  חוזר

רשאי ,  למשל,  כך.  המשפט-דעתו  של  בית-  הדבר  נתון  לשיקול–בהחלטתו  

ובכלל  זה  החלטת  ביניים  שעניינה ,  המשפט  לחזור  בו  מהחלטת  ביניים-בית

-  לפסק3סעיף  ,  ל"  הנ9396/00א  "ע('  .אם  נוכח  לדעת  שטעה,  מתן  סעד  זמני

  ")הדין
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 הוצאה לפועל: 'פרק י
  הוצאה לפועל: 'פרק י 

דעתו  של  ראש  ההוצאה  לפועל  ולגבי -הסמכות  להורות  על  הארכת  מועד  הינה  בשיקול

הדעת  הינו -שיקול,  לאמור.  מועדים  שנקבעו  בתקנות  בהתקיים  טעמים  מיוחדים  שירשמו

זוהי  מצוות  תקנות .  פי  תקנות  סדר  הדין  האזרחי-המשפט  על-בדומה  לזה  הנתון  לבית

 .ההוצאה לפועל בנדון

 :  קובעות לאמור1979-ם"התש,  ההוצאה לפועלתקנות

 )) 2(א"התשנ: תיקון (הארכת מועדים ופגרה. 128"
להאריכו  מזמן ,  דעתו-לפי  שיקול,  רשאי  הוא,  קבע  ראש  ההוצאה  לפועל  מועד ) א(

רשאי  ראש  ההוצאה ,  נקבעו  מועדים  בתקנות  אלו;  לזמן  אף  לאחר  שנסתיים
-ועד  שבסדר  דין  בפני  ביתמ;  לפועל  להאריכם  מטעמים  מיוחדים  שרשם

 . לפי הקבוע בתקנות סדר הדין, המשפט להאריכו-רשאי בית, משפט
תקופת  פגרה  של  לשכת  הוצאה  לפועל  לא  תבוא  במניין  הימים  שנקבעו  ) ב(

רשם  ראש  ההוצאה  לפועל  לעניין  הגשת ,  משפט-בתקנות  אלה  או  שקבע  בית
או  ראש  ההוצאה רשם  ,  משפט-כן  הורה  בית-אם-אלא,  התנגדות  לביצוע  שטר

  .הוראה אחרת, לפועל
 ) ט"התשמ: תיקון(הארכת מועד להגשת ההתנגדות  .109

  תוגש  ללשכת 106בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ההתנגדות  האמורה  בתקנה   ) א(
וראש  ההוצאה  לפועל ,  הוצאה  לפועל  בדרך  המרצה  בצירוף  כתב  ההתנגדות

 . המשפט המוסמך לדון בהתנגדות-יעביר אותה לבית
) א(משנה  -משפט  שהועברה  אליו  בקשה  להארכת  מועד  כאמור  בתקנת-בית ) ב(

לעכב  את  הליכי  ההוצאה  לפועל  או  חלק ,  מטעמים  מיוחדים  שיירשמו,  רשאי
  ".אם הוגשה לו בקשה על כך אף בטרם החליט בבקשה להארכת מועד, מהם

 :  נפסק כי1243/041) ת"פ(א "בש -ב

ידי  עושה -אשר  נמשך  על,  ח"  ש57,932ך  של  בפני  התנגדות  לביצוע  שטר  חוב  על  ס"

                                                           
 .943) 4(2004של -תק, דגנית עין בר תעשיות מזון' ליבוביץ קלימונט נ 1243/04) ת"פ(א "בש  1
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 ").המשיבה: "להלן(דגנית עין בר ' לפקודת חב") המבקש: "להלן(השטר 
 ...בצירוף בקשה להארכת מועד, ההתנגדות הוגשה באיחור

 הדיון בבקשה
לבקשה  מסוג  זה  יש  להיענות  אם  ניתן  טעם .  דין  הבקשה  להארכת  מועד  להידחות

  לתקנות 528במועד  שנקבע  בחיקוק  כאמור  בתקנה  שכן  המדובר  ,  מיוחד  לאיחור

המשפט  ליתן  החלטתו  בבקשה -בבואו  של  בית.  1984-ד"התשמ,  סדר  הדין  האזרחי

עליו  לבדוק  בכל  מקרה  את  קיומו  של  הטעם  המיוחד  כתנאי  להארכת ,  מסוג  זה

 ).839, 837) 3(ד לה"פ, אופמן מאירוביץ' זבוסקי נ 596/80א "ע: ראו(המועד 
כאשר  הטעם ,  אין  מחלוקת  שהמדובר  בהתנגדות  שהוגשה  באיחור,  ייןבנסיבות  הענ

אלא ,  שהמסירה  בוצעה  לכתובת  אחרת  מכתובתו  של  המבקש,  לאיחור  נעוץ  בכך

שמחקירת  המבקש  התברר  כי  הוא  מתגורר  בדיוק  באותה  כתובת  בה  בוצעה  המסירה 

ומשהופרכה  הטענה  לפיה ,  המבקש  לא  טען  דבר  בעניין  זה.  באמצעות  הדבקה

הרי  שלא  נותרה  למבקש  כל  טענה  בדבר  טעם  מיוחד ,  מסירה  בוצעה  בכתובת  אחרתה

 .להארכת המועד
ואולם  אף .  די  היה  בכך  כדי  לדחות  את  הבקשה  ולהביא  בכך  אף  לדחיית  ההתנגדות

ואף ,  הרי  שטענת  זיוף  שטר  החוב  נטענה  בעלמא,  אם  אתייחס  לטענות  ההגנה  לגופן

כי  במועד  החתימה  על  השטר ,  ן  המבקשתחילה  טע.  הופרכה  מדברי  המבקש  עצמו

ולאחר  מכן  טען  כי  אכן  ניהל  את  החברה  וביצע  הזמנות  של  סחורה ,  לא  ביקר  בעבודה

וכי  גורם  כלשהו  מהמשיבה  החתים  אותו  על  טופס  ריק ,  וביניהם  מהמשיבה,  מספקים

ללא ,  המבקש  זוכר  כי  חתם  על  הטופס.  ואמר  לו  כי  מדובר  בטופס  פתיחת  לקוח

 .ובר בשטר חובידיעה כי המד
כי  לא  חתם  על  השטר  וחתימתו  זוייפה ,  יוצא  איפוא  שמחד  גיסא  המבקש  טוען

 .ומאידך גיסא טוען כי חתם תוך הטעיה שנקט נציג המשיבה כלפיו
 .מכאן שגרסתו של המבקש הופרכה מתוכה בהקשר לחתימה על שטר החוב

אין  בה ,  וףבהקשר  זה  יצויין  כי  אף  העובדה  שטענת  ההגנה  הינה  טענה  בדבר  זי

' י:  ראו(בנסיבות  שתוארו  לעיל  ,  כשלעצמה  כדי  להצדיק  הארכת  מועד  למבקש

 ). 897) 1995, מהדורה שביעית(סדר הדין האזרחי , זוסמן
 .היה מקום לדחות את שתי הבקשות, בנסיבות אלה
הרי  שאם  יפקיד  המבקש ,  אף  שהגנתו  של  המבקש  קלושה  ביותר-ועל,  יחד  עם  זאת

  יום  מהיום  במזומן  או  בערבות 40המשפט  תוך  -  בקופת  ביתח"  ש20,000סך  של  

יוארך  לו  המועד  להגשת  ההתנגדות  ויתאפשר  לו  להתגונן  בשאלה  אחת ,  בנקאית

תעשיות   645/81א  "השוו  ע(האם  חתימתו  מופיעה  על  שטר  החוב  אם  לאו  ,  ויחידה
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 ).757 )3(ד לו"פ, מ"בע) 1975(' פרידמן ושות. ש' מ נ"הצפון בע
תינתן ,  ל"היה  ויופקד  הסכום  הנ,  01.12.04בפני  לתזכורת  פנימית  ליום  התיק  יובא  

ל  תדחה "היה  ולא  יופקד  הסכום  הנ.  רשות  להתגונן  בשאלה  היחידה  שפורטה  לעיל

 " .ההתנגדות והמבקש יחוייב בהוצאות

 : רובינשטיין' א השופט 'כב נפסק מפי 6617/042א "רע -ב

 החלטה "
-המשפט  המחוזי  בתל-דינו  של  רשם  בית-  פסקזו  בקשה  למתן  רשות  ערעור  על.  א

 ...הסף שכן הוגש באיחור-עניינה דחיית ערעור על). השופט אילן שילה' כב(אביב 
כמותה )  דין-פסק,  כאמור,  שהוכתרה(לטענת  המבקשים  החלטת  הרשם  המלומד  .  ג

ולכן  הבקשה  לרשות ,  וניתנה  בערכאה  שניה,  דין  סופי  המסיים  את  ההליך-כפסק

 .ערעור
המשפט  המחוזי -החלטתו  של  רשם  בית.  עלינו  להידרש  לשאלת  הסמכות.  1.  ד

דין  להחלטה  אחרת  יש -לצורך  ההבחנה  בין  פסק,  ככלל,  אכן.  דין-הוכתרה  בשם  פסק

-והאם  בית,  לבחון  האם  ההחלטה  שניתנה  סיימה  את  בירור  המחלוקת  שבין  הצדדים

 הדין  האזרחיסדרי  ,  זוסמן:  ראו.  המשפט  הכריע  באופן  סופי  בנוגע  למחלוקת

 2817/91א  "ראו  גם  ע;  587  סעיף  756  )1995,  לוין'  בעריכת  ש,  מהדורה  שביעית(

 .156-157, 152) 1(ד מז"פ, ' אח2-אומרן ו' מימון נ
ועניינו  בשאלה  פרוצדוראלית  כגון ,  לכך  חריג  שהוכר  בפסיקה  מקדמת  דנא,  ואולם.  2

  נתפסת  כהחלטה זו.  שאינה  נוגעת  למחלוקת  גופה  בין  הצדדים,  הארכת  מועד

 .595 סעיף 767' עמ, שםזוסמן ; כיוון שנושאה טפל לנושא המחלוקת גופה, אחרת
93על  -תק,  פינקל'  זפקו  נ  3968/93א  "  רע-  בהשופט  אורלעניין  זה  ראו  גם  החלטת  

אשר  עסקה  בסיווג  החלטה  שעניינה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת ,  264)  3(

 : התנגדות לביצוע שטר
ין  הארכת  מועד  הינה  טפלה  למחלוקת  גופה  ובמקרה  כזה  יש   ההחלטה  בעני...'

 '...'החלטה אחרת'לראותה כ
על -תק,  ברק'  ארבל  נ  8259/02א  "  רע-  בלוין'  המשנה  לנשיא  שכן  ראו  החלטת  

המשפט  המחוזי -  בעניין  בקשת  רשות  לערער  על  החלטת  רשם  בית,3088)  3(2002

 : שלא להאריך מועד להגשת ערעור
שהערעור  עליה  בזכות  אמור  היה  להיות  מוגש ,  חלטה  אחרתהחלטה  זו  היא  ה'

                                                           
על -תק,  מ"אבני  מזרחי  ביצוע  עבודות  בניה  ואספקת  חומרי  בניין  בע'  נ'  מאיר  לוי  ואח  6617/04א  "רע  2

2004)3 (959. 
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 '.המשפט המחוזי-לשופט של בית
האם  סופיות  ההליך  הספציפי  ראוי ,  קרי,  ניתן  להעלות  הרהור  באשר  לנושא  דנן.  3

  כגלגול –דין  שעליו  יש  ערעור  בזכות  -היה  שתהפוך  בכל  זאת  את  הנושא  לפסק

, )נוסח  משולב(המשפט  -  לחוק  בתי)א(96סעיף  (משפט  זה  -  לבית–ערעורי  ראשון  

המשפט  המחוזי -על  בעייתיות  בכגון  אלה  ראו  החלטת  בית).  1984-ד"התשמ

 ,907)  1(2000מח  -תק,  לוי'  מ  נ"קינג  בניה  בע.  מ  1250/99)  ם-י(ע  "בר(בירושלים  

ואולם  איני  רואה  לעת  הזאת  מקום  להידרש ).  ארד'  מ)  כתארה  אז(השופטת  מאת  

מה  גם  שבמקרה  דנן  מתקיימים  עדיין  הליכים  בין ,  ראשוניםלכך  ולשנות  מאשר  גבלו  

 . הצדדים במסגרת ערעור שהגישה המשיבה
, של  הרשם"  החלטה  אחרת"פי  הפסיקה  במהות  ב-הואיל  וענייננו  על,  לפיכך.  4

היא ,  וזאת  בערעור  בזכות,  הערכאה  המתאימה  שאליה  היה  על  המבקשים  לפנות

-בית,  קרי,  המשפט-לחוק  בתי)  ב(96  כמצוות  סעיף,  המשפט  בו  מכהן  הרשם-בית

טעו  המבקשים  טעות  שבדין  בסברם  כי  כיוון ,  לפיכך.  אביב-המשפט  המחוזי  בתל

פי  מסגרתה  יסווג -שעסקינן  לשיטתם  בהליך  שהתקיים  בערכאה  שיפוטית  שניה  על

  מלפני  השופט –  בכל  הכבוד  –ושגגה  יצאה  אף  ,  ענייננו  כאן  כבקשת  רשות  ערעור

ואילו  העניין ,    נדון  הסכסוך  גופו–משפט  השלום  -בבית,    אכן.עוד  לפני  כן,  הרשם

והיתה  זו  ערכאה ,  שהובא  בפני  הרשם  עסק  במועד  הגשתה  של  הודעת  הערעור

לערכאה  בה ,  על  זו  ניתן  להשיג  והשגה  עליה  בזכות  היא;  ראשונה  שנדרשה  לכך

 .שם הסמכות לענייננו. המשפט המחוזי-בית, קרי, מכהן הרשם
כיוון  שהסמכות ,  נוכח  האמור  איני  רואה  מנוס  מדחיית  הבקשה:  ומוסוף  דבר  וסיכ.  5

איני  מביע  דעה  לעת  הזאת  כשלעצמי  באשר  לשאלה  אם .  מוקנית  לערכאה  אחרת

כולל  ההשתהות  בהחלטה  בבקשה  לתיקון  טעות  בגלל  מחלתה ,  התיק,  השתלשלות

משפט  השלום  ובגלל  שביתת  העובדים  ששינתה -המצערת  של  השופטת  בבית

אינה  מצדיקה  הארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  החלטת ,    וכן  ההליך  דנא,מועדים

וכן  איני  מביע  דעה  באשר ;  משפט  השלום-דינו  של  בית-הרשם  וערעור  על  פסק

נושא  שעלה  אף  הוא ,  להיקף  תוכנו  הלגיטימי  של  ערעור  שכנגד  במקרה  דנן

 ".בהחלטת השופט הרשם

 :  נשיא,עדי גל'ג  השופט'כב נפסק מפי 1216/003) ש"ב(א "ע -ב

כי  אמנם ,  מסקנתי  היא,  לאחר  עיון  בסיכומי  טענות  הצדדים  ובכל  החומר  שבתיק.  4"

ניתן  כביטחון ,  נשוא  הערעור,  שבגינו  נפתח  תיק  ההוצאה  לפועל,  שטר  הביטחון

                                                           
 .1371) 4(2001מח -תק, חשמל כהן' אמזלג ארמונד נ 1216/00) ש"ב(א "ע  3
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 . עבור המערכת שנקנתה מהמשיב, ידי המערער-לפרעון השיקים שניתנו על
 ". התמורה קיבלתי במערכת: "רכתוב בגוף השט, שנמצא בתיק, בצילום השטר

  ...כי מדובר בקניית מערכת סטריאופונית, המערער טען מלכתחילה, ואמנם
, הרשמת  לא  דחתה  בזמנו  את  הבקשה  להארכת  המועד  להגשת  ההתנגדות'  כב.  5

' כב,  כלומר.  ח"  ש5,000.-  בהפקדת  סך,  התנתה  אותה,  אלא,  שהגיש  המערער

גם  אם  הגיש ,  בפני  המערער,  המשפט-ביתשאין  לנעול  את  שערי  ,  סברה,  הרשמת

 . לאחר שהוגשה הבקשה לביצוע השטר, למעלה משמונה שנים, את התנגדותו
שפרע  את  השיקים ,  שיש  בסיס  כלשהו  לטענות  המערער,  הרשמת  סברה'  כב

 . ואין לחייבו גם בתשלום שטר הביטחון, המקוריים
 שהמערער  לא  הפקיד  סך,  העובדה,  היה  בסופו  של  דבר,  הנימוק  לדחיית  ההתנגדות

 . ח במועד" ש5000.-
להבטחת  הוצאות ,  ח  במזומן"  ש6,000.-  הפקיד  המערער  סך,  בערעור  זה,  בינתיים

 . פי ההחלטה לעיכוב הליכים-ח על" ש4,000.- ועוד סך) בערעור(המשיב 
העולה  על ,  שזה  סכום,  ח"  ש10,000.-  משפט  זה  סך-המערער  הפקיד  בבית,  כלומר

 . שמגיע לו מהמערער, מה שהמשיב טוען
נראה  לי  שלמען ,  ח  לא  הופקד  במועד"  ש5,000.-  ולמרות  שהסך,  בנסיבות  אלה

כנגד  הבקשה ,  מן  הראוי  לאפשר  למערער  להתגונן,  עשיית  משפט  וצדק  במקרה  זה

 . לביצוע השטר
לא  יוחזרו ,  ח"  ש10,000.-  בסך  כולל  של,  שהפקדונות  בתיק  זה,  אני  מורה,  לפיכך

ייפסק  סכום  כלשהו ,  אם  בתום  הדיון,  משו  כבטוחה  עבור  המשיבוהם  יש,  למערער

 . לזכותו
שבו  הוגשה  ההתנגדות ,  עד  לאותו  מועד,  מוארך  המועד  להגשת  התנגדות  המערער

 . בפועל
 . שידון בהתנגדות המערער לגופה, ראש ההוצאה לפועל באשדוד' הדיון יוחזר לכב

ח  שכר "  ש3,000.-    קובע  סךלפי  התוצאות  במשפט  עצמו  ואני,  הוצאות  ערעור  זה

 " .דין בערכאה זו-טרחת עורך

 : יה'פרוקצ' ת א השופט'כבנפסק מפי  1458/004א "רע

המשפט  המחוזי  בבאר  שבע  מיום -לפני  בקשת  רשות  ערעור  על  החלטת  בית.  1"

הרשמת '  כבבה  החליט  לקבל  ערעור  על  החלטת  )  סגן  הנשיא  גלעדי'  כב  (31.1.00

המשפט  המחוזי  למשיבה -בקבלת  הערעור  האריך  בית.  25.2.99  מיום  )שרה  דוברת(

                                                           
 .1099) 2(2000על -תק, 'רחל היבש ואח' בני גבעתי נ 1458/00א "רע  4
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פ "את  המועד  להגשת  התנגדות  לבקשה  לביצוע  שטר  שהוגשה  נגדה  בלשכת  הוצל

 . ח וחייבה בתשלום הוצאות למבקש" ש1,080,000באשקלון בקשר לשיק על סך 
הרשמת  בהחלטתה  נקטה  גישה  שונה  בקובעה  כי  המשיבה  לא  הניחה  תשתית '  כב

ולפיכך  דין  בקשתה  להארכת  מועד  להגשת  התנגדות ,    מועדמספקת  להארכת

 . לביצוע השטר להידחות
המשפט -טעמיה  העיקריים  של  הבקשה  שלפני  ליתן  רשות  ערעור  על  החלטת  בית.  2

 : המחוזי הם אלה
  חודשים  לאחר  חלוף 6-הבקשה  להארכת  מועד  להגשת  התנגדות  הוגשה  כ)  1(

 . המועד ובלא טעם מיוחד המצדיק את האיחור
 . אין סיכויי הגנה טובים לגופה של ההתנגדות לביצוע השטר) 2(
נתתי  דעתי  למכלול  נימוקי  הבקשה  ובאתי  לידי  מסקנה  כי  אין  להיענות  לה  ויש .  3

 : הטעמים לכך הם. לדחותה
מן  המקובלות  הוא  כי  כדי  לזכות .  לפנינו  בקשת  רשות  ערעור  בגלגול  שלישי)  א(

לל  להצביע  על  קיומו  של  עניין  בעל  חשיבות כ-ברשות  כזו  בשלב  זה  ראוי  בדרך

 הכונה היא . משפטית החורגת מגדר עניינם של הצדדים הישירים למחלוקת
מקרים ...  למקרים  בהם  יש  חשיבות  עניינית  לבעיה  המשפטית  המועלית  בהם'

מקרים  בהם  החשיבות  המשפטית  חורגת ...  בהם  יש  חשיבות  ציבורית  בעניין

חניון   103/82א  "רע('  .ירים  בהכרעה  במחלוקתמן  העניין  שיש  לצדדים  היש

 ) 128, 123) 3(ד לו" פ,מצת אור' מ נ"חיפה בע
תנאי  מוקדם  למתן  רשות  ערעור  בגלגול  שלישי  הוא  קיומו ,  כלל-דרך:  יוצא  איפוא

לוין '  ר  ש"ראה  ד.  (  נורמטיבית  שלציבור  עניין  בו–של  נושא  בעל  משמעות  עקרונית  

 ). 178' עמ, וא ועקרונות יסוד מב,תורת הפרוצידורה האזרחית
אלא  ביישום  עקרונות  משפט ,  בענייננו  אין  מדובר  בסוגיה  בעלת  אופי  כגון  זה

מוכרים  בדבר  הארכת  מועד  להגשת  התנגדות  לביצוע  שטר  למערכת  עובדות 

אין  עניין  זה ,  על  פניו.  ואינו  חורג  מכך,  העניין  שלפנינו  מוגבל  לצדדים  לו.  ספציפית

 . המשפט ליתן רשות ערעור-רים בהם יטה ביתנופל לגדרם של המק
אולם  גם  לגופם  של  דברים  נראה  כי  ראוי  לאמץ  את  הגישה  העניינית  שננקטה )  ב(

 . המשפט המחוזי בנושא שלפנינו-ידי בית-על
משפט  זה  מצא  כי  היה  טעם  מיוחד  להארכת  מועד  וכי  הונחה  תשתית  מספקת -בית

 . פי השטר-רה בידה לתביעה עלידי המשיבה המצביעה על קיום הגנה לכאו-על
אין  גם .  המשפט  המחוזי-אינני  רואה  הצדקה  להתערב  במסקנותיו  אלה  של  בית

בין ,  משפט  קמא  לצורך  לברר  את  המחלוקת  לגופה-לחלוק  על  החשיבות  שייחס  בית
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ונוכח  העובדה  כי ,  בהתחשב  בהיקפו  הגדול  של  סכום  השטר  בו  מדובר,  היתר

מסגרת  הליכים  למימוש  החוב  באם  לא  יותר  לה המשיבה  עשויה  לאבד  את  דירתה  ב

 . להתגונן
יש  לדחות  את  הבקשה  לרשות  ערעור  אף  בלא  בקשת ,  ממכלול  הטעמים  האמורים.  4

 . תשובה
 " .אין צו להוצאות, משלא נתבקשה תשובה
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 להגשת ערעור או בקשת הארכת מועד: 'פרק א
 דין -רשות ערעור על פסק

 דין -ערעור על פסקהארכת מועד להגשת ערעור או בקשת רשות : 'פרק א   
דנים  במועדי   1982-ב"התשמ,  )נוסח  משולב(חוק  סדר  הדין  הפלילי    ל199-201סעיפים  

ים סעיפים  אלה  קובע.  ערעור  והסמכות  להאריך  מועדים  להגשת  ערעור  ובקשת  רשות  ערעור

 : כי

 תקופת ערעור . 199"
ואם ,  הדין-התקופה  להגשת  הערעור  היא  ארבעים  וחמישה  ימים  מיום  מתן  פסק

היתה  דרושה  רשות ;    מיום  מתן  הנימוקים–ניתנה  הכרעת  הדין  ללא  נימוקים  
והודעת  הערעור  תוגש  תוך  שלושים ,  תוגש  בקשת  הרשות  תוך  אותה  תקופה,  לערער

 . ימים מיום מתן הרשות
 הדין ניתן שלא בפני הנאשם -קופת ערעור כשפסקת. 200

יתחילו  התקופות ,  נימוקיו  או  הרשות  לערעור  לא  בפני  הנאשם,  הדין-ניתנו  פסק
 . מיום שהומצאו לו,  לגבי הנאשם199האמורות בסעיף 

  הארכת מועדים. 201
להרשות  הגשת  ערעור  או  בקשה  לרשות ,  לבקשת  מערער,  המשפט  רשאי-בית

 ".200- ו199ו התקופות האמורות בסעיפים ערעור לאחר שעבר
המשפט  גם  נקט  מידה  של  הקלה -בית.  בקשה  להארכת  מועד  ניתן  להגיש  גם  בחלוף  המועד

כאשר  נאשם  שהורשע  הוא  מגיש  הבקשה  לעומת  מקרה  בו  המדינה  מגישה  את  האורכה  שאז 

דעת  לעניין -המשפט  שיקול-החוק  אמנם  נותן  בידי  ביתהמשפט  מחמירה  -גישת  בית

זאת  בניגוד .  אך  שותק  לעניין  הטעמים  המצדיקים  הענות  לבקשה  כזו,  רכת  המועדהא

המשפט  רשאי  להאריך  מועד -הקובעות  כי  בית,  1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי

 . שנקבע בחיקוק מטעמים מיוחדים שיירשמו

המשפט  כאשר  מדובר  בבקשה  להארכת  מועד  להגשת -הדעת  הנתון  לבית-שיקול,  מחד

אין  מקום  להענות  לבקשות ,  ומאידך,  יותר  מאשר  בהליך  אזרחי,    פלילי  הוא  רחב  מאודערעור

זאת  ייעשה  לאחר  בחינת ?  הדעת-גבולות  שיקול,  אם  כן,  מהם.  הללו  כדבר  שבשיגרה

עלינו  לזכור  כי  מטרתו  של ,  מחד;  הםי  ולאזן  בינ–האינטרסים  המוגנים  העומדים  זה  מול  זה  
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להרשיע  את  האשמים  ולדאוג  כי  מי  שאינם  אשמים ,  אמתההליך  הפלילי  היא  להגיע  לחקר  ה

אשר  מטרתם  לשים ,  םיהחוק  מטיל  עלינו  כללים  פרוצדורלי,  מאידך.    יצאו  זכאים  בדין–

 . מסגרת והגבלות על צורת הניהול של המשפט הפלילי

, או  לבקש  רשות  ערעור  נוסף(הדין  -החוק  מקנה  למי  שהורשע  בדין  זכות  לערער  על  פסק

מטרת  החוק  הינה  לאפשר  תיקון  טעות  או  עיוות  דין ).  ים  הליך  ערעור  אחדאם  כבר  התקי

 –האינטרס  הוא  להגן  על  זכויות  הפרט  .  שנעשה  לנאשם  במסגרת  ההליך  בערכאה  הקודמת

 . הנאשם

, חוק  סדר  הדין  הפלילי  מגביל  את  הנאשם  בזמן;  מנגד  עומד  האנטרס  של  סופיות  הדיון

או  שלושים (הדין  -רבעים  וחמישה  ימים  ממתן  פסקומורה  לו  להגיש  את  כתב  הערעור  תוך  א

 ). ימים ממתן הרשות לערער

, מנת  שיידע  בעל  הדין  שכנגד-בהליך  האזרחי  נקבעו  מועדים  קצובים  להגשת  הערעור  על

  הוא  לא  יוטרד –  ומשלא  הוגש  ערעור  –כי  בחלוף  המועד  שנקבע  להגשת  הערעור  ,  בוודאות

ואמנם  רצוי  גם  כאן  לדעת ,  הדין  שכנגד  הוא  המדינה  בעל  –בהליך  הפלילי  .  עוד  באותו  עניין

  נופל –  במשפט  הפלילי  –אך  שיקול  זה  ,  וכי  המדינה  לא  תוטרד  עוד,  כי  ההליכים  נסתיימו

נטרס  החשוב  יותר  הוא  כי  הציבור  יידע  שמי  שהורשע  אכן  נותן  את  הדין יהא.  בחשיבותו

ירות  משפטית  לגבי חשוב  כי  בחברה  תהיה  בה.  ומרצה  את  עונשו  מייד  עם  תום  משפטו

 . אשמה או חפות של נאשמים

 ש"  ב-על  האבחנה  בין  הארכת  מועד  במסגרת  המשפט  האזרחי  למשפט  הפלילי  נקבע  ב

 : גל'  מ השופט'כב מפי 4552/031) ם-י(

 . זוהי בקשה להארכת מועד להגשת ערעור פלילי. 1"
פי  הודאתו -משפט  השלום  לתעבורה  בירושלים  הורשע  המבקש  על-בבית.  2

, לתקנות  התעבורה)  ג(21בניגוד  לתקנה  ,  נהיגה  בחוסר  זהירות:  בעבירות  הבאות

; לתקנות  האמורות)  א(40בניגוד  לתקנה  ,  סטיה  מנתיב  נסיעה;  1961-א"התשכ

) 3(38לפי  סעיף  ,  וחבלה  של  ממש;  )2)(ב(21בניגוד  תקנה  ,  גרימת  תאונת  דרכים

 . 1961-א"התשכ, )נוסח חדש(לפקודת התעבורה 
ות  האמורות  הושתו  על  המבקש  עונש  של  פסילה  בפועל  למשך  שלושה בשל  העביר

 .  שנים וקנס כספי3 חודשים למשך 3תנאי לתקופה של -פסילה על, חודשים
הערעור  עליו  הוגש  רק ,  6.4.2003הדין  בעניינו  של  המבקש  ניתן  ביום  -אף  שפסק.  3

                                                           
 .12408) 2(2003מח -תק, מדינת ישראל' שויקי פאיק נ 4552/03) ם-י(ש "ב  1
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, להגשתו  בחלוף  מעל  לחודש  ימים  לאחר  תום  המועד  –דהיינו  ,  22.6.2003ביום  

 . 1982-ב"תשמה, )נוסח משולב( לחוק סדר הדין הפלילי 199בהתאם לסעיף 
במסגרת  הבקשה  שלפני  עותר  המבקש  להאריך  את  המועד  להגשת  הערעור  על .  4

הסיכויים  לקבלת ,  ראשית.  בתמיכה  לבקשתו  הוא  מעלה  שלוש  טענות.  הדין-פסק

מא  לעשות  שימוש משפט  ק-נוכח  הימנעותו  של  בית,  הערעור  על  העונש  גבוהים

לעניין  זה .  חלף  הטלת  עונש  הפסילה  בפועל,  תנאי-בסמכותו  ולהסתפק  בפסילה  על

הדין -כי  הסיכוי  הגבוה  לביטולו  של  פסק,  כוחו  המלומד  של  המבקש-טוען  בא  

התקופה  לגביה  מבוקשת ,  שנית;  בערעור  מהווה  לעיתים  טעם  המצדיק  הארכת  מועד

ה  להגשת  הערעור  באיחור  נעוצה  בכך הסיב,  ושלישית;  הארכת  המועד  הנה  קצרה

 . 'המותב בערכאה דלמטה יצא לחופשה ארוכה יחסית'ש
 . דין הבקשה להידחות. 5
הסמכות  להאריך  מועד  להגשת  ערעור  פלילי  או  בקשת  רשות  לערער  מעוגנת .  6

כי  הארכת  מועד  לא  תינתן  כדבר ,  הכלל  הוא.    לחוק  סדר  הדין  הפלילי201בסעיף  

 665/83ש  "ב(צביע  על  טעם  שיש  בו  כדי  להצדיק  את  האיחור  שבשגרה  ויש  צורך  לה

, מדינת  ישראל'  וקנין  נ  1549/00פ  "בש;  363)  3(ד  לז"פ,  שרייבר'  מדינת  ישראל  נ

המשפט -ל  מקנה  לבית"  הנ201זאת  אף  שסעיף  ,  )218  ,217)  1(2000  על-תק

 ואין  הוא  מוגבל  בתנאים  סטטוטוריים,  דעת  רחב  להורות  על  הארכת  מועד-שיקול

בהתאם ,  בכך  שונה  הדין  הפלילי  בנושא  מהדין  האזרחי.  הדעת-המסייגים  את  שיקול

הדעת  להארכת  המועד  להגשת -המגבילה  את  שיקול,    סיפא  לתקנות528לתקנה  

יוצא ".  טעמים  מיוחדים  שיירשמו"ערעור  ולמועדים  אחרים  הנקובים  בחיקוק  ל

ך  הפלילי  להיות נקודת  המוצא  הסטטוטורית  להארכת  מועדים  צריכה  בהלי:  מכאן

 . בהשוואה לנטל המוטל עליו בהליך אזרחי, מקלה יותר עם המבקש
במסגרת ,  המשפט-הדעת  המוקנה  לבית-על  הטעם  שביסוד  ההבדל  בהיקף  שיקול

עמד ,  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  פלילי  לעומת  בקשה  דומה  בהליך  אזרחי

כך .  353)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86ש  "  ב-המשפט  העליון  ב-בית

 ): ' מול ז355' בעמ(נאמר שם 
מצדיק  זאת  שכאשר  מדובר  בהליך ,    הציבורי–וההיבט  החברתי  ,  ההיגיון  אומר'

, אשר  הואשם  בבצוע  עבירות  כנגד  החברה,  בהרשעה  או  בזיכוי  של  אדם,  פלילי

, או  כאשר  ההשגות  המושמעות  הן  כנגד  מידתו  של  העונש  לקולה  או  לחומרה

יוענקו ,  המתבקש  להאריך  המועד  להגשת  ערעור,  המשפט-שלבית,  ראוי  הוא

 ' .סמכות רחבה וגמישות רבה בבואו להכריע בבקשה
 : הובהר כי) 'ז-' מול ו356' עמ(ובהמשך 
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הוא  אכן  לחשוף )  וההליך  הפלילי  במודגש(היעד  המרכזי  של  ההליך  המשפטי  '

,   כדי  שייעשו,את  האמת  העובדתית  וליישם  עליה  את  הדין  החל  באותן  נסיבות

כלל  יהא  נכון -בדרך.  הדין  והצדק  עם  המתדיינים  ועם  החברה,  ככל  שניתן

שאין  בהם  כדי  לקפח  או ,  וראוי  למנוע  סיכול  מגמה  זו  בשל  משגים  פורמאליים

גישה  זו  ראוי .  לגרום  עוול  לצד  שכנגד  ושניתן  לתקן  את  נזקם  בחיוב  בהוצאות

וי  שגם  תהיה  לנגד  עינינו אך  רא,  שתנחה  אותנו  בהליך  פלילי  כמוסבר  לעיל

לרבות  בבקשות  להארכת  מועדים  בהליכים ,  בעת  הדיון  בהליכים  אזרחיים

  '.אלה
בכל  הנוגע  לבקשות  ארכה  המוגשות  לצורך  הגשת ,  הגישה  הנוקטת  יד  רחבה  יותר

כבוד  האדם :  אף  התחדדה  נוכח  קבלתו  של  חוק  יסוד,  ערעור  פלילי  מטעם  נאשמים

 8758/01פ  "בש;  1  )1(ד  נד"פ,  מדינת  ישראל'  נשכטר    822/99פ  "בש(וחירותו  

המשפט  הדגיש -בית,  עם  זאת).  234  )1(2002  על-תק,  רזינשווילי'  מדינת  ישראל  נ

כי  מעתה  ואילך  תהא  ידו  של  הנאשם  על  העליונה  וכל  נימוק ,  אין  פירוש  הדבר'כי  

 ). ל" רזינשווילי הנ8758/01פ "בש ('שלו להפרת סדרי הדין יתקבל
המשפט  לשקול  הארכת  מועד  עליו  לערוך  את  האיזון  בין -ביתבבוא  ,  ואכן

בכך ,  עיקרון  סופיות  הדיון  והוודאות  המשפטית,  גיסא-מחד:  האינטרסים  המתחרים

חקר  האמת  והרצון  לעשות ,  מאידך  גיסא;  שהליכים  משפטיים  צריכים  לבוא  לידי  גמר

ודמת  נראה כאשר  הצורך  לתקן  ליקוי  או  עיוות  בהליך  משפטי  בערכאה  הק,  דין  צדק

האינטרס  הראשון  כרוך  בשאלות  הנוגעות  לתקופה  שחלפה  מאז  תום  המועד .  חיוני

כך  תגבר  הנטייה  אל  עבר ,  ככל  שהתקופה  תהא  ארוכה  יותר.  הקבוע  להגשת  הערעור

בהקשר  לקריטריון  האמור  יש  ליתן  את  הדעת  גם .  סופיות  הדיון  והוודאות  המשפטית

קש  הזדמנות  להימנע  מן  האיחור  והאם   האם  היתה  למב–דהיינו  ,  לסיבת  האיחור

-באופן  שהמדובר  ברשלנות  או  בטעות  בשיקול,  היתה  בידו  שליטה  על  האירועים

כך  יש  ליתן ,  ככל  שהגורמים  יהיו  יותר  בשליטתו.  כוחו-דו  או  מצד  באיהדעת  מצ

, האינטרס  השני  נבחן  במסגרת  סיכויי  הערעור.  משקל  רב  יותר  לאינטרס  הסופיות

כך  יטו  כפות ,  הדין-המדובר  בפגם  בולט  ומהותי  יותר  בפסקכל  אימת  ש:  לאמור

 230/86ש  "  ב-ראו  ב(המאזניים  אל  עבר  האינטרס  של  חקר  האמת  ועשיית  דין  צדק  

ספר (  חלק  שני  על  סדר  הדין  בפליליםקדמי  '  וכן  בחיבורו  של  השופט  י;  ל"עצמון  הנ

 ). 1123-1127) ח"תשנ( הדין בראי הפסיקה –) שני
, המשפטית,  כגון  חשיבותו  העקרונית,    העניין  עליו  סב  הערעורכך  גם  לגבי  מהות

היקפו  של  העניין  ועוד  כיוצאים  באלה  שיקולים  דומים ,  הכלכלית  או  הציבורית

-תק,  נת  ישראלידמ'  זבורוב  נ  3239/99פ  "בש(הנוגעים  לאינטרס  הציבורי  הכללי  
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 ). 1414 )2(99 על
 . ידי המבקש בבקשה-לו עלעל רקע הקריטריונים האמורים נתמקד בטענות שהוע

, כזכור.  אין  בידי  לקבל  את  טענת  המבקש  בדבר  סיכוייו  הגבוהים  של  הערעור.  7

משפט  קמא  להטיל  עונש -טענתו  העומדת  ביסוד  הערעור  מופנית  כלפי  החלטת  בית

 :  לבקשה3כפי הרשום בסעיף . פסילה בפועל חלף פסילה מותנית
  באשר  ביסוד  הערעור  עומדת ,המדובר  בערעור  שסיכוייו  להתקבל  גבוהים'

המשפט  סמכות  שלא  להטיל  עונש  פסילה -טענה  כי  המחוקק  הקנה  לבית

מאחר  והוראות  החיקוק  המיוחסות  למערער  אינן  מנויות  בתוספת ,  בפועל

  '.לפקודת התעבורה
משפט -דעתו  של  בית-כי  אין  בטיעון  זה  כדי  להצביע  על  פגם  שנפל  בשיקול,  סבורני

המדובר  בסדרה  של  עבירות  חמורות  דיין  כדי .  בפועלקמא  לפסול  את  הרישיון  

לעניין  זה .  אפילו  אם  אין  המדובר  בעונש  חובה,  להצדיק  פסילת  רישיון  בפועל

לפי  סעיף ,  "חבלה  של  ממש"כי  המבקש  הורשע  בין  היתר  בעבירה  של  גרימת  ,  יוטעם

כי  אדם  שהורשע  בעבירת ,  בסעיף  החוק  האמור  נקבע.  לפקודת  התעבורה)  3(38

, רה  הנובעת  מנהיגת  רכב  שגרמה  לתאונת  דרכים  בה  נחבל  אדם  או  ניזוק  רכושתעבו

  פסילה  מקבל  או  מהחזיק  רישיון  נהיגה  לתקופה –  בנוסף  לכל  עונש  אחר  –דינו  '

בנסיבות  מיוחדות  שיפרט ,  המשפט-אולם  רשאי  בית.  שלא  תפחת  משלושה  חודשים

סיפא )  ב(36סעיף  מ,  אכן.  'להורות  על  פסילה  לתקופה  קצרה  יותר,  הדין-בפסק

המשפט  להורות  על -כי  מקום  שהחוק  מסמיך  את  בית,  לפקודת  התעבורה  עולה

רשאי  הוא ,  תקופת  פסילה  שתהא  קצרה  מתקופת  המינימום  הקבועה  באותו  חיקוק

סמכות  זו  של ,  עם  זאת.  'התקופה  שקבע  או  מקצתה  תהא  על  תנאי'גם  להורות  כי  

המבקש  לא  עולה  פגם  לכאורה דעת  ובטענות  -המשפט  הנה  סמכות  שבשיקול-בית

, מדינת  ישראל'  צברי  נ  7105/99פ  "בש:  השוו(דעת  זה  -במתכונת  הפעלת  שיקול

 ). 4 )4(99 על-תק
, כביכול,  לפיה  האיחור  בהגשת  הערעור  נבע,  טענתו  הנוספת  של  המערער.  8

אינה  נהירה  כלל  ועיקר  והמבקש  אף ,  משפט  קמא-מחופשה  ארוכה  אליה  יצא  בית

המשפט -של  בית"  חופשה"לא  ברור  מהו  הקשר  הסיבתי  בין  ה,  אכן.  לא  טרח  לבארה

לעניין  הגשת ,  עמידתו  של  המבקש  במועד  הקבוע  בחוק  סדר  הדין  הפלילי-לבין  אי

ממילא .  משפט  קמא  סיים  את  תפקידו  עם  מתן  גזר  הדין  בתיק-שהרי  בית,  ערעור

לא .  הדיןדינו  במועד  בו  ניתן  גזר  -איפוא  החל  מירוץ  הזמן  להגשת  ערעור  על  פסק

כי  בנסיבות  בהן  טוען  המבקש  לקיומן  של  נסיבות  עובדתיות ,  למותר  יהא  להעיר  גם

היענות  לבקשתו ,    וכפועל  יוצא–המצדיקות  לשיטתו  את  האיחור  בהגשת  הערעור  
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 שרייבר  665/83ש  "ב(  ראוי  כי  הבקשה  תיתמך  בתצהיר  –להארכת  המועד  להגשתו  

 ). 1124,  שםקדמי' י; ל"הנ
משפט -ור  לעיל  מתווספת  העובדה  לפיה  המערער  היה  מיוצג  בביתלמכלול  האמ.  9

 . כוח אחר-אף אם עתה בחר להגיש את הערעור באמצעות בא, דין-קמא בידי עורך
להוות  טעם  המצדיק ,  כשלעצמה,  החלפת  סנגור  לצורך  הליך  הערעור  אינה  יכולה

ה  של גם  משך  זמן  האיחור  אינו  של  ימים  ספורים  בלבד  אלא  תקופ.  הארכת  מועד

 . זאת כאמור ללא כל הצדקה, כחודש ימים
-הדין  של  בית-כי  לאחר  שעיינתי  בפסק,  בשולי  הדברים  לא  למותר  יהא  לציין.  10

לא  שוכנעתי  כלל  וכלל  בדבר  קיומו  של  חשש  שמא  נגרם  למבקש ,  המשפט  קמא

להעדיף  את  האינטרסים  של  יציבות ,  איפוא,  במצב  דברים  זה  ראוי.  עיוות  דין

אשר  לא  עלה  בידו  לשכנע  כי  עשה  די ,  ן  על  פני  עניינו  של  המבקשוסופיות  הדיו

על -תק,  מדינת  ישראל'  מאיר  נ  6100/99פ  "בש(הצורך  לשם  הגשת  ההליך  במועד  

99)3 (1569 .( 
משפט  קמא -כי  בכתב  הערעור  נרשמה  טענה  לפיה  הודה  המבקש  בבית,  עוד  יצויין

אין .  תו  בפניו  ובמשטרהולמרות  שטען  לחפו,  כוחו  דאז  בלא  הסכמתו-באמצעות  בא

ולו  בהיעדר  אימות  בתצהיר  ומכיוון  שממילא  היא  לא ,  מקום  להידרש  לטענה  זו

 . שימשה כלל עילה בבקשה דנן להארכת מועד
בלא  טעמים  מספיקים  לאיחור  ובלא  סיכויים  טובים  לכאורה :  נובע  מן  האמור.  11

  ". דין הבקשה להידחות–לערעור 

כאשר  השניים ,  בין  זכויות  נאשם  לבין  אינטרס  הציבור"  איזון  ראוי"כיצד  יבוצע  אותו  

אינו  עולה ,  )לפחות  כפי  שהמדינה  רואה  אותו(ואינטרס  הציבור  ,  די  המתרסיעומדים  משני  צ

 ?בקנה אחד עם אינטרס הנאשם

 –סיפקה  מספר  קריטריונים  ששיקלולם  הנכון  )  2בעניין  הפניקסהדין  -לרבות  פסק(הפסיקה  

 .אמור לספק את התשובה

 : אלה הקריטריוניםו

האם  הנאשם  כפרט  הוא :  מיהו  הצד  המבקש  את  הארכת  המועד  להגשת  הערעור . 1

 ?או המדינה, המבקש

 ?הגשת הערעור במועד-מהי הסיבה לאי . 2

                                                           
 .286) 2(2002על -תק, הפניקס הישראלי חברה לביטוח' מדינת ישראל נ 4855/02פ "ע 2
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מהו  פרק  הזמן  שחלף  בין  המועד  הקבוע  בחוק  להגשת  הערעור  לבין  המועד  שבו  הוגש  . 3

 ?בפועל

 ?מהם סיכויי הערעור . 4

  נתקבלה  בקשת  הנאשמים  למחוק  את  הודעת  הערעור  של 90132/033)  יפו-א"ת(ש  "ב  -ב

 : ד" אב,ברלינר' ת ד השופט'כבנקבע מפי . המדינה

 .  הערעור נגד המבקשים כולם הוגש באיחור של ארבעה ימים–לענייננו "
 ?האם יש מקום להאריך את המועד להגשת הערעור. ד

מכתיב  במידה  רבה  גם ,  י  עבור  נאשםבדבר  משמעותה  של  הודעת  הזיכו,  האמור  לעיל

מייצגת  זכות ,  כשמדובר  בהליך  פלילי,  סופיות  הדיון.  את  התשובה  לשאלה  זו

שאף  הוא ,  כשם  שהיא  מייצגת  את  אינטרס  הציבור,  בסיסית  ואינהרנטית  של  נאשם

האינטרסים  של  שני .  ויפנו  מקום  לבאים  אחריהם,  מעוניין  כי  הליכים  יסתיימו  סופית

ייתכן  מקרה  שבו  הנאשם  דווקא  מעוניין :  כך  למשל.    כמובן  להשתנותהצדדים  יכולים

. ולהפך,  והמדינה  מתנגדת)  עמידה  על  עיקרון  הסופיות-קרי  באי(בהארכת  מועד  

תוך  יציאה  מנקודת  ההנחה ,  המשפט  היא  לאזן  את  האינטרסים-תפקידו  של  בית

יעשות צריך  לה,  כן  כל  כרסום  בה-שעל,  העקרונית  כי  מדובר  בזכות  של  הנאשם

 .פגיעה בו-במשורה ותוך שמירה מריבית על הגינות ההליך ואי
, 1785)  3(2002על  -תק,  הפניקס  הישראלי'  מדינת  ישראל  נ  6353/02פ  "  בש-ב

 : כדלקמן, השופטת דורנר' כבנאמר מפי 
הגדרת  התקופה  שבה  ניתן  להשיג  על  תוצאותיו  של  ההליך  הפלילי  משרתת '

ות  והן  את  זכותו  של  נאשם  כי  לאחר  תום הן  את  האינטרס  הציבורי  של  סופי

המשפט -בית...  הדין  לרעתו  -התקופה  להגשת  הערעור  לא  ישונה  יותר  פסק

סמכות  זו  יש  להפעיל  על  יסוד .  מוסמך  להאריך  את  המועד  להגשת  ערעור

לבין  האינטרס  הציבורי  שבבירור  ערעור ...  איזון  ראוי  בין  זכויות  הנאשם  

  '...המדינה
כאשר ,  בין  זכויות  נאשם  לבין  אינטרס  הציבור"  איזון  ראוי"תו  כיצד  יבוצע  או.  ד

לפחות  כפי  שהמדינה  רואה (ואינטרס  הציבור  ,  השניים  עומדים  משני  צדי  המתרס

 ?אינו עולה בקנה אחד עם אינטרס הנאשם, )אותו
סיפקה  מספר  קריטריונים  ששיקלולם )  בעניין  הפניקסהדין  -לרבות  פסק(הפסיקה  

 .את התשובה אמור לספק –הנכון 

                                                           
 .36049) 1(2003מח -תק, מדינת ישראל' נ' מ ואח"ירון ישעיהו בע 90132/03) יפו-א"ת(ש "ב  3
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 : ואלה הקריטריונים
האם  הנאשם  כפרט  הוא :  מיהו  הצד  המבקש  את  הארכת  המועד  להגשת  הערעור.  1

 ?או המדינה, המבקש
 ?הגשת הערעור במועד-מהי הסיבה לאי. 2
מהו  פרק  הזמן  שחלף  בין  המועד  הקבוע  בחוק  להגשת  הערעור  לבין  המועד  שבו .  3

 ?הוגש בפועל
 ?מהם סיכויי הערעור. 4

 . ל"לן אתייחס בקצרה לכל אחד מן הקריטריונים הנלה
 : באשר למיהותו של הצד המבקש את הארכת המועד. ה

לפיה  לכיבוד  זכויותיו  של  הנאשם  הבודד ,  מקובלת  עלי  טענת  הסניגורים  בהקשר  זה

, )בהבדל  מערעור  על  העונש(במיוחד  כאשר  מדובר  בערעור  על  זיכויו  ,  עדיפות  ברורה

 .משפט קמא-ור בהשגה על קביעותיו של ביתעל פני אינטרס הציב
  דינים ,רזנישווילי'  מדינת  ישראל  נ  8758/01פ  "בש  -הסניגורים  מפנים  בהקשר  זה  ל

 : כי, הרשם עודד שחם' כבשם נאמר פי , 166עליון סא 
או (במסגרת  גישה  זו  ניתן  מעמד  של  בכורה  לכיבוד  ציפיותו  של  הנאשם    ...'

ליכי  ערעור  לאחר  שחלף  המועד  האחרון לכך  שלא  יוטרד  עוד  בה)  הנידון

 '.להגשתם
והם  עולים  בקנה  אחד  עם  הדברים ,    הדברים  מקובלים  עלי  במלואם–  כאמור

כאשר  מדובר ,  באשר  למועד  בו  מתחיל  מניין  הימים  להגשת  הערעור,  שנאמרו  לעיל

עיקרון  הציפיות  או .  שחלקם  או  מי  מהם  זוכו  וחלקם  הורשעו,  בתיק  רב  נאשמים

כך .    הוכר  מאז  ומעולם  כעיקרון  בעל  משקל  בהליך  הפלילי–ל  נאשם  ההסתמכות  ש

ראה (הוכרה  נפקותו  לעניין  מתן  אפשרות  למדינה  לחזור  בה  מהסדר  טיעון  :  למשל

 ).393) 2(ד מ"פ,  ארביב218/85צ "בג
כאשר  מדובר  במי  שנשם  לרווחה  כאשר ,  הדברים  הם  בבחינת  על  אחת  כמה  וכמה

ועכשיו  עליו  לעצור  את  נשימתו  עוד  ימים  רבים  עד ,  המשפט  כי  הוא  זכאי-הכריז  בית

נאמרו ,  בעניין  הפניקס  שהוזכר  לעיל.  שיסתיים  ההליך  כולו  נגד  הנאשמים  הנוספים

המשפט -דעתו  על  בית-בהפעילו  את  שיקול...':  הדברים  בצורה  מופרשת  וברורה

 '.לתת לזכויות האדם משקל גבוה לעומת האינטרס הציבורי
דומני  כי  חוש  הצדק  וההגינות  הבסיסית  היו ,  ים  בפסיקהגם  לולא  נאמרו  הדבר

גורלו  של  הנאשם .  באופן  מופגן,  בנושא  זה,  מחייבים  הליכה  לקראת  הנאשם  הבודד

, "הלקוח.  "בשאלה  אם  יורשע  או  יזוכה,    מוטל  כולו  על  כפות  המאזניים–הבודד  

גורלו ו,  הוא  לקוח  שכתפיו  רחבות  וגופו  חסון,  אותו  מייצגת  התביעה  לעומת  זאת
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  מן  הראוי  להגמיש  את –ולו  רק  מטעם  זה  .  אינו  תלוי  בתוצאתו  של  תיק  זה  או  אחר

לעומת  בקשת ,  המידה  כאשר  מדובר  בעתירתו  של  נאשם  להאריך  מועד-אמות

 . כי הדברים אינם מוחלטים, אין צורך לומר .המדינה
ת לצד  מיהותו  של  הצד  המבקש  הארכ,  כי  למהותו  של  העניין  חשיבות,  הדעת  נותנת

,   ייתכן  שמן  הראוי  שלא  לגלות  נוקשות–כאשר  מדובר  בנושא  עקרוני  וערכי  .  מועד

אם  מדובר  בערעור  נקודתי ,  לעומת  זאת.  גם  כאשר  המדינה  אחרה  בהגשת  הערעור

שלא  להיענות ,    הכף  תטה  כאמור–על  סוגיה  שאין  בה  משום  קביעת  נורמות  

, כאמור,  שרק  הוא,  עי  לא  שוכנעתי  כי  האישום  הרבי–בענייננו  .  לבקשת  המדינה

, נורמטיבי,  הוא  אישום  בעל  אופי  עקרוני,  יוחס  לכל  המבקשים  ועליו  הוגש  הערעור

 .המצדיק התעלמות מן המועדים שנקבעו בחוק
  אינה –כי  יש  קשר  תוכני  בין  האישום  הרביעי  לשאר  האישומים  ,  טענת  המדינה

 .  ולא נורמטיבייש לו היבט ראייתי, בהנחה שהוא קיים, הקשר. משנה את התמונה
 : הגשת הערעור-באשר לסיבה לאי. ו

ולצערי  עדיין  מסקנתי ,  לב  לטיעוני  המדינה  בפנינו  בנושא  זה-האזנתי  בתשומת

למעשה  אין  בפי .  ומאומה  לא  מעבר  לכך,  שימת  לב  למועד-כי  מדובר  באי,  היא

  שבה  וטענה  התובעת  כי  היא  סברה  שהמועד –על  דרך  הסבר  .  המדינה  הסבר  לאיחור

. ולכן  הוגש  הערעור  במועד  שהוגש,  ובע  הוא  יום  מתן  גזר  הדין  נגד  כל  הנאשמיםהק

כי  סברתה  של  המדינה  בנושא ,  )שאינה  מקובלת  עלי(גם  תוך  יציאה  מנקודת  הנחה  

  הרי  לכל  היותר  מדובר  בסוגיה –אינה  מופרכת  ,  סיום  ההליך  לעניין  הגשת  הערעור

שמא  פרשנותה  של ,  ותניתן  היה  בקלות  לקדם  את  האפשר.  שנויה  במחלוקת

המדינה  יכולה  היתה  להגיש  בקשה  להארכת  המועד  לפני  תום .  המדינה  לא  תתקבל

כפי  שמקובל  לעשות  כאשר  מסיבה  זו  או  אחרת  לא (  הימים  מיום  הכרעת  הדין  45

הודעה  מסוג  זה  היתה  מספקת ).  ניתן  להגיש  הודעת  ערעור  מנומקת  במועד  הקבוע

ראה :  שהרי  היה  בה  משום  אמירה,    הנאשםמענה  לאינטרס  ההסתמכות  והציפיה  של

שלא  לדבר  על  כך  שאין  כל  סיבה  מדוע  תמתין .  עדיין  לא  הוסר  האיום,  הוזהרת

ותעמיד  בסימן  שאלה )  החשוב  לדעתה(המדינה  עד  ליום  האחרון  בהגשת  הערעור  

קבעה  הפסיקה  כי  מן  הראוי  לגלות  גמישות ,  ככלל.  בשל  מועד  הגשתו,  את  בירורו

: אשר  מדובר  בסיבות  לאיחור  שאינן  בשליטתו  של  המערערבנושא  המועדים  כ

  ופרשנות  מפוקפקת  של –המתנה  עד  לרגע  האחרון  .  מילואים  וכיוצא  באלה,  מחלה

 . הסעיפים הרלוונטיים וודאי אינם יכולים להיחשב כסיבות שאינן בשליטת המבקש
 : באשר למשך האיחור. ז

.   ימים4  מדובר  באיחור  בן  שכן,  זהו  אחד  הנימוקים  החשובים  והנוחים  למדינה



     הארכת מועדים במשפט הפלילי: 'שער ז

 
הארכת מועדים 676 

 

אין  מדובר  בפרק  זמן  רציני  ולו  היה  מדובר  בהסבר  של ,    כי  בגדר  איחור–מקובל  עלי  

  ייתכן  ופרק  הזמן  הקצר  היה  בו  כדי  להטות –ממש  או  בנימוקים  משכנעים  אחרים  

ולא  נראה  לי  כי  במקרה  הנוכחי ,  גם  איחור  בן  יום  אחד  הוא  איחור,  עדיין.  את  הכף

לבד  יכול  להוות  משקל  נגד  למכלול  הנימוקים  הפועלים  כנגד  הארכת משך  האיחור  ב

כי  כשמדובר  בזיכוי  חלוף  המועד  הנקוב ,  לא  יהא  זה  מיותר  להזכיר  שוב.  המועד

כן  הקפדה  על  המועדים  אינה  רק -ועל,  בחוק  הוא  קו  פרשת  המים  עבור  הנאשם

ק  משכנע   צריך  להיות  נימו–לפיכך  .  אלא  יש  לה  היבט  ערכי,  הוראת  פרוצידורה

 . במיוחד מדוע להעביר את הנאשם שוב למצב שהיה לפני שחלף הזמן
 : באשר לסיכויי הערעור. ח

איני  סבורה  כי  יהא  זה  מן ,  שככל  הנראה  יתברר  ערעור  זה  בפנינו,  בהתחשב  בכך

גם  עיון  שטחי  בנימוקי ,  יחד  עם  זאת.  הראוי  להביע  עמדה  מגובשת  בנושא  זה

ראה (תקיפת  ממצאי  מהימנות  והערכת  עדים  הערעור  מצביע  על  כך  שמדובר  ב

מקובל  עלי  כי  גם  ממצאי ).  7'  בעמ,  הפתיח  להודעת  הערעור  באשר  לאישום  הרביעי

. וערכאת  הערעור  מתערבת  גם  בהם  במקרים  ראויים,    אינם  חומה  בצורה–מהימנות  

 –  לא  ניתן  לומר  כי  ערעור  שעניינו  קביעת  מהימנות  –בגדר  הערכת  סיכויים  ,  אולם

 .  על פניו כי למערערת סיכויים טובים לזכות בערעורמבטיח
 : סוף דבר. ט

. אציע  לחבריי  לדחות  את  בקשת  המדינה  להאריך  את  המועד  להגשת  הערעור

, דין  חלוט-משפט  קמא  כנגד  המבקשים  כולם  הוא  פסק-הדין  של  בית-פסק,  לפיכך

 ".אין אחריו ולא כלום

 : המר'  ז השופט'כבנקבע מפי 

 : רצוני להוסיף שתי הערותוב, אני מסכים"
הדין  הוא  הכרעת  הדין -ופסק,  )  לחוק198סעיף  (דין  -אכן  ערעור  מוגש  על  פסק.  1

, המשפט  מזכה  את  הנאשם-אולם  כאשר  בית).    לחוק195סעיף  (וגזר  הדין  יחדיו  

איני  רואה  כל  הבדל  לעניין  זה  בין .  הדין  לגביו-הכרעת  הדין  על  הזיכוי  הוא  גם  פסק

 . בכתב אישום ובין נאשם שהואשם עם אחריםנאשם שהואשם לבדו
בענייננו  טעותה  של  המדינה  בדבר  המועד (  טעות  בחוק  ללכ-רךכי  בד,  הלכה  היא.  2

, על  סדר  הדין  בפלילים,  קדמי'  י(  אינה  טעם  להארכה  –)  להגשת  הערעור  על  הזיכוי

 ").119) ספר שני(חלק שני 
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נמחקה   4855/024פ  "ע  -  גם  בכך.  המשפט  להחמיר  עם  המדינה  הינה  ברורה-נטיית  בתי

 : המשפט קבע כי-בית. הודעת ערעור של המדינה וסורבה בקשתה להאכת מועד

ככל  שהוא  מופנה  נגד ,  הסף  של  הערעור  שבכותרת-בפני  בקשה  למחיקה  על"

ככל  שהוא ,    בקשה  להארכת  מועד  להגשת  הערעור  האמור–וכנגדה  ,  1המשיבה  

  ...1נוגע למשיבה 
בדבר ,  כי  לא  הוכח  כל  מצג  כלפי  המדינה,  ל  שיקולים  אלה  היאהתוצאה  של  מכלו.  18

לא  הציגו ,  כוחה-ובאי,  הפניקס  עצמה.  מתן  ארכה  לצורך  הגשת  ערעור  נגד  הפניקס

לא  אוכל  לקבוע ,  במצב  זה.  דין  סופר  לא  הציג  מצג  כאמור-גם  עורך.  כל  מצג  כאמור

נם  עומדת  לו אשר  סבר  כי  אמ,  כוח  המדינה-כי  מקרה  זה  חורג  מגדר  טעות  של  בא

האם  יש ,  השאלה  היא.  לב-כי  המדובר  בטעות  בתום,  אין  לי  כל  ספק.  ארכה  כאמור

 . עילה למתן ארכה להגשת ערעור נגד הפניקס, בנסיבות העניין, בטעות זו כדי לבסס
בכל  הנוגע  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  של  המדינה  כנגד  נאשם  ננקטת  גישה .  19

היא .  כבוד  האדם  וחירותו:    נתקבל  חוק  יסודגישה  זו  ננקטה  עוד  בטרם.  קפדנית

ועיגונן  של  זכויות  נאשמים  במסגרת ,  התחזקה  לאחר  קבלתו  של  חוק  יסוד  זה

ראו (אשר  עוגנו  בחוק  זה  ,  לפרטיות  ולקניין,  לשם  טוב,  לחירות,  הזכויות  לכבוד

 8758/01פ  "ראו  לאחרונה  בש;  1  )1(ד  נד"פ,  מדינת  ישראל'  שכטר  נ  822/99פ  "בש

גישה  זו  ננקטה  גם  ביחס ).  234)  1(2002על  -תק,  רזינשוולי'  שראל  נמדינת  י

לא  ניתנה  ארכה  להגשת ,  על  יסוד  מדיניות  זו.  לערעור  המדינה  על  קולת  העונש

בו  איחרה  המדינה ,  ל"  הנ8758/01פ  "  בש-ערעור  על  קולת  העונש  מטעם  המדינה  ב

 . הסבר ממשיבשל טעות משרדית שלא ניתן לה , ביום אחד בלבד בהגשת ערעורה
אלמנט  עיקרי  בגישה .  האם  הגישה  האמורה  חלה  גם  במקרה  שבפני,  שאלה  היא.  20

בכל  הנוגע  למצבו  של  הנאשם ,  זו  נוגע  לרגישות  הרבה  הטמונה  בהליכים  פליליים

מן  הזכויות ,  בין  השאר,  הביטוי  המשפטי  שניתן  לרגישות  זו  נובע.  באותם  הליכים

 . הפניקס היא תאגיד. כל אדםהנתונות ל, החוקתיות לכבוד ולחירות
האם  רגישות  זו  חלה  גם  כאשר  מדובר  בנאשמים  שהם  תאגידים  בהקשר  זה  נאמר 

 : כי, בפסיקה
חופש .  תאגיד  נהנה  מחירויות  שאופיו  כתאגיד  מאפשר  לו  להנות  מהן  ...'

זכויות  נאשם  וכיוצא  בהן  זכויות  שקיומה  של  יישות ,  זכות  הקניין,  העיסוק

הן  נחלתה  של )  כגון  הזכות  למשפחה(ינה  חיונית  בהם  א")  בשר  ודם("פיזית  

... כמו  כל  בשר  ודם,  כן  נהנה  תאגיד  מחופש  הביטוי-על.  כל  אישיות  משפטית

                                                           
 .286) 2(2002על -תק, הפניקס הישראלי חברה לביטוח' מדינת ישראל נ 4855/02פ "ע  4
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השופט '  כבדברי  ('  .מחופש  הביטוי,  אף  היא,  כן-על,  חברה  מסחרית  נהנית

ד "פ, עיריית נצרת עילית' מ נ"ראם מהנדסים קבלנים בע 105/92א " ע-בברק 

 ) ההדגשה הוספה; 189) 5(מז
 . זכותו של תאגיד לחסיון מפני הפללה עצמית, למשל, הוכרה, בהתאם לגישה זו

, מ"שירותי  תעופה  בע'    נTower Air Inc  10783/99)  'חי(א  "בש,  לעניין  זה,  ראו

  מרכז ,מדינת  ישראל'  מ  נ"ן  בע"חכמי  נדל  4/96)  ם-י(ש  "ע;  185)  7(דינים  מחוזי  לב

 . 746) 6(ודינים מחוזי כ, ההשקעות
ראו (אף  הוחלה  על  תאגידים  הזכות  החוקתית  למשפט  מהיר  ,  במשפט  המשווה

 .R. v. CIP Inc. 1992 1 S.C.R  -המשפט  העליון  של  קנדה  ב-דינו  של  בית-פסק
843 .( 

כיצד  באים  הדברים  לידי  ביטוי  במקרה  שבפני  אין  מדובר  בזכות  לכבוד  במובן .  21

משפט -  על  הרשעתה  של  הפניקס  בביתשכן  אין  עוד  חולק,  הפגיעה  בשם  הטוב

 . במובן הבסיסי של ביטוי זה, גם אין מדובר בזכותה של הפניקס לחירות. קמא
אין  הפניקס  צפויה  לפגיעה ,  בהיותה  אישיות  משפטית  אשר  אינה  בשר  ודם,  אכן

כתוצאה  מן  הערעור  שבדעת ,  להבדיל  מפגיעה  בזכות  הקניין  שלה,  בחירותה  הפיזית

חברת   3027/90פ  "ע  -  בהשופט  ברק'  כבוו  לעניין  זה  דברי  הש(המדינה  להגיש  

 ). 380, 364) 4(ד מה"פ, מדינת ישראל' מ נ" בינוי ופיתוח בע,מודיעים
, אשר  גם  כאשר  מוטל  עליו  קנס,  מנאשם  בשר  ודם,  ככל  תאגיד,  בכך  שונה  הפניקס

ו רא(הוא  עלול  להיות  חשוף  לסיכון  של  פגיעה  בחירות  בדרך  של  מאסר  במקום  קנס  

 ). 1977-ז"התשל,  לחוק העונשין71סעיף 
קיימים  היבטים  בהם  איני  רואה  מקום  להבחנה  בין  תאגיד  לבין  נאשם  בשר ,  עם  זאת

הגשת  ערעור  במועד  הקבוע  בחוק  יוצרת  ציפיה -אי.  ודם  לצורך  העניין  שבפני

הדברים  אמורים  במידה  שווה  גם .  טבעית  אצל  הנאשם  כי  לא  יוגש  ערעור  בעניינו

. נושים,  בעלי  מניות,  עובדים,    נושאי  משרה–ובכלל  זה  במי  שקשורים  לו  ,  בתאגיד

היעילה  וההוגנת  של  מערכת ,  האינטרס  החברתי  של  פעולתה  התקינה,  זאת  ועוד

ובעוצמה  שווה ,  הצדק  הפלילי  חל  גם  בהליכים  פליליים  בהם  הנאשמים  הם  תאגידים

 858בעמוד  ,  ל"  הנCIPראו  בעניין  (לתחולתו  בהליכים  שעניינם  נאשמים  בשר  ודם  

 ). הדין-לפסק
לפיה  ערעור ,  גם  אין  כדי  לשנות  מן  התפיסה  היסודית,  בכך  שהנאשם  הוא  תאגיד.  22

והארכה  להגשתו  אף  היא ,  אינו  דבר  רגיל  או  מובן  מאליו,  בהליכים  פליליים,  המדינה

כי  ההבחנה  בין  תאגיד ,  יש  להוסיף  עוד.  המתאים  לנסיבות  יוצאות  דופן,  עניין  חריג

לא ',  בהקשר  אחר,  כפי  שכבר  צויין.  ין  אדם  בשר  ודם  בהקשר  זה  אינה  הבחנה  חדהלב
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עולה  על  הדעת  כי  המושג  זכות  יסוד  של  האזרח  או  של  האדם  תוגבל  לאישיות 

שהרי  חיים  אנו  בתקופה  ובמציאות ,  דחה  מאישיות  משפטיתישלל  או  תיפיזית  ות

היא  במסגרת כלכלית  אשר  בהן  רוב  רובה  של  הפעילות  הכלכלית  והעסקית  

' כבדברי    ('.שהאדם  שמאחוריהם  הוא  בבחינת  הזרוע  המוציאה  אל  הפועל,  תאגידים

) 5(ד  מח"פ,  שר  האוצר'  מ  נ"כלל  חברה  לביטוח  בע  726/94צ  "  בג-  בלוין'  השופט  ד

 ) הדין- לפסק34בפסקה , 441
כי  הערעור  אותו  מבקשת  המדינה  להגיש  כנגד  קולת  העונש  של ,  לכך  יש  להוסיף.  23

. משפט  קמא-ידי  בית-בא  לתקוף  את  גובה  הקנס  שהושת  על  הפניקס  על,  יקסהפנ

פי -ועל,  פגיעה  בקניינה,  כתוצאה  מן  הערעור,  מכך  יוצא  כי  הפניקס  עלולה  להיפגע

אף  הזכות  לקניין .  אף  ייתכן  שמדובר  בפגיעה  משמעותית,  הטיעונים  שנשמעו  בפני

ואין  חולק  על  כך  שהיא ,  ותוכבוד  האדם  וחיר:  המעוגנת  בחוק  יסוד,  היא  זכות  יסוד

אינו  פוגע ,  כי  הטלת  עונש  כספי  על  תאגיד  במסגרת  הדין,  ברור.  נתונה  גם  לתאגיד

, יש  מקום  לתת  משקל  לזכות  זו,  ברם.  מידתית  בזכות  זו-כשלעצמו  פגיעה  בלתי

אשר  תכליתה  היא  הטלת ,  מעבר  למועד  הקבוע  בדין,  כאשר  מתבקשת  הארכת  מועד

בין  אם  המדובר  בנאשם  שהוא  אדם  פרטי  ובין  אם ,  הנאשםעונש  הפוגע  בקניינו  של  

כאשר  שוקלים  את ,  גם  עניין  זה  יש  להביא  בחשבון.  מדובר  בנאשם  שהוא  תאגיד

 . טענות המדינה לארכה לצורך הגשת ערעור נגד הפניקס
בסוג ,  כי  ניתן  להפעיל,  כי  התוצאה  הכוללת  של  שיקולים  אלה  היא,  נראה  לי.  24

מידה  גמישה  מעט  יותר -אמת,  ר  בנאשם  שהוא  תאגידכאשר  מדוב,  מקרים  זה

עדיין  רובץ  לדעתי  על ,  עם  זאת.  בבקשה  של  המדינה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור

כי  אמנם  קיים  הסבר  טוב  ומשכנע  לאיחור  בהגשת ,  המדינה  נטל  משמעותי  לשכנע

עניין וראו  (וכי  פעלה  בשקידה  סבירה  בעמידה  במועדים  הקבועים  בדין  ,  הערעור

 ). ל"הנווילי רזינש
 . הגעתי למסקנה כי הבקשה שבפני אינה עומדת בנטל הנדרש, לעניין זה. 25

 . בשקידה מספקת, בנשוא הארכה הנדונה, איני סבור כי המדינה נהגה, ראשית) א(
אני  סבור  כי  מקום  בו  המדינה  מבקשת  להאריך ,  עוד  קודם  לכן,  כפי  שהובהר  בפירוט

עליה  להגיש  בקשה  מסודרת ,  שם  בפליליםאת  המועד  לשם  הגשת  ערעור  נגד  נא

כי  המדינה  אינה  יכולה  לצאת  ידי  חובתה  בהנחה  כי  הסכמתו ,  אני  סבור  גם.  לעניין  זה

, וכי  עליה  לעשות  את  הפעולות  הנדרשות,  של  הנאשם  למתן  ארכה  אמנם  התקבלה

. פעולות  אלה  לא  נעשו  במקרה  זה.  מנת  לוודא  כי  כך  אמנם  היה-על,  מבעוד  מועד

איני  סבור  כי  האשם  לעניין  זה  רובץ  על  מי  מן ,  ה  לכך  אשר  תהאתהא  הסיב

עובדות  אלה  פועלות  כנגד  קבלת .  כוחם-או  על  באי,  משפט  קמא-הנאשמים  בבית
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 . בקשת הארכה שבפני
אשר  מניותיה  נסחרות ,  הפניקס  היא  חברה  ציבורית.  לכך  יש  להוסיף  עניין  נוסף

כי  נמסרה  לציבור  הודעה  על ,  ינהאין  בפני  כל  טענה  של  המד.  בבורסה  לניירות  ערך

. עובדה  זו  היא  מהותית,  לכאורה.  מתן  ארכה  להגשת  ערעור  המדינה  נגד  הפניקס

, להניח  כי  מועד  הגשת  הערעור  חלף  זה  מכבר,  לכאורה,  היה  הציבור  רשאי,  במצב  זה

מתן .  ולהביא  בחשבון  עובדה  זו  בהחלטותיו  בכל  הנוגע  להשקעה  במניות  החברה

גם .  זו)  סבירה(חותרת  תחת  הנחה  ,  הגשת  ערעור  בשלב  הנוכחילצורך  ,  ארכה  עתה

לא  אוכל  לקבוע  כי  המדינה ,  של  הבאת  עניין  הארכה  לידיעת  הציבור,  מבחינה  זו

 . נהגה בשקידה מספקת בטיפול בעניין
המדובר  באיחור  של  כששים .  יש  להביא  בחשבון  גם  את  אורך  האיחור,  שנית)  ב(

כי  לא  יוגש  עוד ,  תה  הפניקס  רשאית  להניחהי,  במצב  זה.  ימים  בהגשת  הערעור

כבר  צויין .  בחלוף  התקופה  האמורה,  ציפיה  זו  הפכה  למוצקה  ביותר.  ערעור  בעניינה

ככל  שמשך  האיחור  ארוך  יותר  כן  יגבר  משקלם  של  הנימוקים  האחרים ',  בפסיקה  כי

כן  יגבר  משקלם ,  הנוטים  לדחיית  הבקשה  וככל  שמשך  האיחור  קצר  יותר  או  מזערי

ש "  ב-  בלוין'  השופט  ד'    כבדברי  ('.הנימוקים  האחרים  הנוטים  למתן  הארכהשל  

כי ,  איני  סבור).  358-359  'בעמ,  353)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86

יכולה  להביא  למתן ,  אשר  הפניקס  לא  גרמה  אותה,  לב  מצד  המדינה-טעות  בתום

 . ובכך לעקור ציפיה זו משורשה, ארכה במצב זה
כוח  המדינה -כי  שימת  לב  בא,  מתברר.  קשר  זה  מתבקשת  הערה  נוספתובה)  ג(

על  האפשרות  שנפלה  תקלה  וכי  לא  נתקבלה ,  26.5.02לכל  המאוחר  ביום  ,  הועמדה

כוח -כוח  המדינה  כי  לבא-באותו  מועד  התברר  לבא.  ארכה  מתאימה  לעניין  הפניקס

  הוגש ,חרף  זאת.  הפניקס  לא  ידוע  כלל  על  ארכה  להגשת  ערעור  נגד  הפניקס

כי  לכל ,  דומה.  13.6.02ובקשת  הארכה  שבפני  הוגשה  רק  ביום  ,  6.6.02הערעור  ביום  

המאוחר  היה  על  המדינה  להגיש  בקשה  מתאימה  למתן  ארכה  בסמוך  למועד  בו 

, עמדת  המדינה  בהליך  שבפני  היתה,  אכן.  התברר  לה  כי  אפשר  שאמנם  קרתה  תקלה

רכה  שהוגשה  מלמדת  כי בקשת  הא,  עם  זאת.  כי  כלל  לא  היתה  זקוקה  לארכה

, המודעות  לסיכון  זה  חייבה.  המדינה  ערה  לכך  שקיים  סיכון  כי  עמדה  זו  לא  תתקבל

. הגשת  בקשת  ארכה  במועד  מוקדם  משמעותית  למועד  בו  פעלה  המדינה,  לדעתי

וההמתנה  לבקשת  מחיקה  מטעם  הפניקס  עד  להגשת  בקשה ,  ההימנעות  מעשות  כן

 . לפעול בדחיפות המתבקשת במצב מסוג זהאינה מתיישבת לדעתי עם הצורך , כזו
כוח  המדינה  בדבר  האינטרס  הציבורי  המובהק -לא  נעלמו  מעיני  טענות  בא.  26

-בהקשר  זה  הטעים  בא.  הכרוך  בערעור  אותו  מבקשת  המדינה  להגיש  נגד  הפניקס



דין-הארכת מועד להגשת ערעור או בקשת רשות ערעור על פסק: 'פרק א    
 

 
681   הארכת מועדים

וראו (כוח  המדינה  את  העובדה  שבעצם  הציבור  כולו  נפגע  מן  העבירות  בהן  מדובר  

ועל  רקע  עניינים  נוספים ,  על  רקע  זה).  משפט  קמא-ינו  של  בית  לגזר  ד12פסקה  

אני  מוכן  להניח  כי  קיים  אינטרס  ציבורי ,  משפט  קמא-המפורטים  בגזר  דינו  של  בית

, כבד  משקל  בבירור  טענות  המדינה  בערעור  שהיא  מבקשת  להגיש  נגד  הפניקס

 . ואשר תכליתן היא הגדלה משמעותית של הקנס שהוטל על הפניקס
יכולת  של  המדינה  להגיש -התוצאה  של  אי,  ת  המבט  של  אינטרס  הציבורמנקוד

אף  בלא  שאדרש  לתוצאתו  המסתברת ,  היא  תוצאה  קשה,  בשל  תקלה  דיונית,  ערעור

 : כי, כבר צויין בעבר לא אחת, אכן. של ערעור כזה
קבע  איזון  עדין  בין  צרכי  הנאשם ,  ניסיון  החיים  אשר  גיבש  את  כללי  הדיון'

אלה  צרכיו  האמיתיים  למשפט ,  צרכי  הנאשם.    החברה  מזהמזה  לבין  צרכי

אלה  צרכיה ,  צורכי  החברה.  אם  בשלב  החקירה  ואם  בשלב  המשפט,  הוגן

, איזון  עדין  זה  מתערער.  האמיתיים  להרשעת  האשמים  ולזיכוי  החפים  מפשע

באופן  שפגמים  וכישלונות  טכניים  של  התביעה ,  כאשר  כללי  הדיון  מופעלים

אמון  הציבור  בתבונת  המערכת .  ם  את  גורל  המשפטאו  של  ההגנה  חורצי

 –  הנשיא  זמורה  בלשונו  של  –שכן  אין  הוא  רואה  ,  הפלילית  מתערער

אלא  רואה  הוא  את ,  שבו  דנים  על  חטא  ועונשו,  ששופטיו  נכנסים  לטרקלין

החשש  הוא ,  אכן...  שופטיו  עומדים  בפרוזדור  ודנים  על  עניינים  טכניים  גרידא

שנועדה  לחשוף ,  ם  להיות  מערכת  מאוזנת  ומבוקרת  במקו–שהדיון  הפלילי  

 '.  יהפוך  לכר  נרחב  לטכסיסים  והשהיות  בעלי  אופי  פורמלי  גרידא–את  האמת  

, 505  )3(ד  לה"פ,  מדינת  ישראל'  קניר  נ  951/80פ  "ע  -בהשופט  ברק  '  כבדברי  (

516-517 ( 
ור כי  האינטרס  הציבורי  הטמון  בערע,  במקרים  מתאימים,  על  רקע  זה  אין  לשלול

 . יהווה שיקול לגיטימי במתן ארכה לשם הגשתו
איני  סבור  כי  שיקול  זה  יכול  לשנות  את  מסקנתי  בדבר  תוצאתו  של  מקרה ,  עם  זאת

לא  יוגש  נגדו ,  זכותו  של  נאשם  היא  כי  בחלוף  תקופת  הערעור  העומדת  למדינה.  זה

כי ,  איני  סבור.  כמוסבר  לעיל,  החריגים  לזכות  זו  אינם  ניתנים  ביד  רחבה.  ערעור

, יכולה  לגבור  על  זכות  זו  של  הנאשם,  אשר  המדינה  אחראית  לה,  תקלה  דיונית

כפי  שהיה  במקרה ,  כאשר  חלפה  תקופה  כה  ארוכה  מן  המועד  האחרון  להגשת  ערעור

ניתן  לסבור  כי  דווקא  משקלו  של  האינטרס  הציבורי  מחייב  כי  האחראים ,  אכן.  זה

ניתן  לתקן  תקלות ,  פעמים.  להגן  עליו  יכלכלו  את  מהלכיהם  בשקידה  הנדרשת

). ל"  הנבעניין  קנירראו  (כאשר  ההתדיינות  הפלילית  טרם  הגיעה  לסיומה  ,  שנגרמו

בו  חלף  פרק  זמן  רב  לאחר  סיום ,  איני  רואה  לכך  הצדקה  במקרה  שבפני,  עם  זאת
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 . ועד שננקטו המהלכים הנדרשים לתיקון הטעות, ההתדיינות הפלילית
 התוצאה 
ן  זה  מקרה  ראוי  להפעיל  את  הסמכות  למתן  ארכה  שבסעיף אני  סבור  כי  אי,  סוף  דבר

החלטתי  לדחות  את  בקשת  המדינה  למתן ,  לפיכך.    לחוק  סדר  הדין  הפלילי201

הבקשה  למחיקת  הערעור  שבכותרת  נגד ,  נוכח  האיחור  בהגשת  הערעור.  ארכה

, המדינה  תגיש,  בהמשך  לכך.  הפניקס  תימחק  מן  הערעור.  הפניקס  בלבד  מתקבלת

ממנה  תושמט  הפניקס ,  הודעת  ערעור  מתוקנת,  ים  מקבלת  החלטה  זו  ימ10תוך  

 " .כמשיבה בערעור

המשפט -  נדונה  בקשת  נאשם  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  תוך  שבית822/995  פ"  בש-ב

מנתח  את  הסוגיה  ואת  מאזן  האינטרסים  השונה  בין  מקרה  בו  הנאשם  עותר  להארכת  מועד 

' מ  הרשמת  'כבבהיעתרה  לבקשה  זו  קובעת  .  ךלבין  מקרה  בו  המדינה  היא  זו  שעותרת  לכ

 : אגמון

המשפט  עולה  כי  המבקש -מתיק  בית.בפני  בקשה  להארכת  המועד  להגשת  ערעור"

  אכן 8.12.98וביום  ,  המשפט  המחוזי  בחיפה-ביקש  רשות  לערער  על  החלטת  בית

המבקש  ביקש  כבר .  הדין-ניתנה  החלטה  המרשה  למבקש  לערער  על  חלק  מפסק

ביום ,  ואולם,  המשפט  ידון  בבקשתו  כבערעור  עצמו-רער  כי  ביתבבקשת  הרשות  לע

ולפיכך  על ,  פיה  בקשת  הרשות  לערער  לא  נדונה  כערעור-  ניתנה  החלטה  על24.1.99

ומכאן  הבקשה ,  המועד  להגשת  כתב  הערעור  חלף  .המבקש  להגיש  כתב  ערעור

 . דעתי-המשיבה השאירה את הארכת המועד לשיקול.שבפני
  :קובע כי, 1982-ב"התשמ, )נוסח משולב(הדין הפלילי  לחוק סדר 201סעיף 

להרשות  הגשת  ערעור  או  בקשה ,  לבקשת  מערער,  המשפט  רשאי-בית'
  '.200 -ו 199לרשות ערעור לאחר שעברו התקופות האמורות בסעיפים 

אך  שותק ,  דעת  לעניין  הארכת  המועד-המשפט  שיקול-החוק  אמנם  נותן  בידי  בית

זאת  בניגוד  לתקנות  סדר  הדין .    הענות  לבקשה  כזולעניין  הטעמים  המצדיקים

המשפט  רשאי  להאריך  מועד  שנקבע -הקובעות  כי  בית,  1984-ד"התשמ,  האזרחי

 . בחיקוק מטעמים מיוחדים שיירשמו
המשפט  כאשר  מדובר  בבקשה  להארכת  מועד -הדעת  הנתון  לבית-שיקול,  מחד

אין  מקום ,  ומאידך,  ייותר  מאשר  בהליך  אזרח,  להגשת  ערעור  פלילי  הוא  רחב  מאוד

 ? הדעת-גבולות שיקול, אם כן, מהם. להענות לבקשות הללו כדבר שבשיגרה
, מחד;    ולאזן  בינהם–עלינו  לבחון  מהם  האינטרסים  המוגנים  העומדים  זה  מול  זה  

                                                           
 .1) 1(ד נד"פ, מדינת ישראל' עודד שכטר נ 822/99פ "בש  5
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להרשיע  את ,  עלינו  לזכור  כי  מטרתו  של  ההליך  הפלילי  היא  להגיע  לחקר  האמת

החוק  מטיל  עלינו ,  מאידך.    יצאו  זכאים  בדין–  האשמים  ולדאוג  כי  מי  שאינם  אשמים

אשר  מטרתם  לשים  מסגרת  והגבלות  על  צורת  הניהול  של ,  כללים  פרוצדורלים

 . המשפט הפלילי
או  לבקש  רשות  ערעור (הדין  -החוק  מקנה  למי  שהורשע  בדין  זכות  לערער  על  פסק

טעות  או מטרת  החוק  הינה  לאפשר  תיקון  ).  אם  כבר  התקיים  הליך  ערעור  אחד,  נוסף

האינטרס  הוא  להגן .  עיוות  דין  שנעשה  לנאשם  במסגרת  ההליך  בערכאה  הקודמת

 .  הנאשם–על זכויות הפרט 
חוק  סדר  הדין  הפלילי  מגביל  את  הנאשם ;  מנגד  עומד  האנטרס  של  סופיות  הדיון

-ומורה  לו  להגיש  את  כתב  הערעור  תוך  ארבעים  וחמישה  ימים  ממתן  פסק,  בזמן

 ).  ממתן הרשות לערעראו שלושים ימים(הדין 
מנת  שיידע  בעל  הדין -בהליך  האזרחי  נקבעו  מועדים  קצובים  להגשת  הערעור  על

  ומשלא  הוגש  ערעור –כי  בחלוף  המועד  שנקבע  להגשת  הערעור  ,  בוודאות,  שכנגד

,   בעל  הדין  שכנגד  הוא  המדינה–בהליך  הפלילי  .    הוא  לא  יוטרד  עוד  באותו  עניין–

אך ,  וכי  המדינה  לא  תוטרד  עוד,  י  ההליכים  נסתיימוואמנם  רצוי  גם  כאן  לדעת  כ

האנטרס  החשוב  יותר  הוא  כי .    נופל  בחשיבותו–  במשפט  הפלילי  –שיקול  זה  

הציבור  יידע  שמי  שהורשע  אכן  נותן  את  הדין  ומרצה  את  עונשו  מייד  עם  תום 

 . חשוב כי בחברה תהיה בהירות משפטית לגבי אשמה או חפות של נאשמים. משפטו
כאשר  המדינה  רוצה  לערער  על  זיכויו  של  נאשם  או ;  גם  המקרה  ההפוך,  כמובן,  קיים

גם  כאן  עומדים  זה  מול  זה  הרצון  להוציא  את  הצדק .  על  קולת  העונש  שנגזר  עליו

והרצון  לסיים  את  הדיון  ולשמור  על ,  מחד,  אל  האור  ולתקן  טעויות  שנעשו  במשפט

  .מאידך, יציבות המשפט
 ? אנטרסים גוברהשאלה היא איזה מבין שני ה

המושתת  על  ההכרה  בהיותו  של ,  כבוד  האדם  וחירותו:  שלאור  חוק  יסוד,  נדמה  לי

עלינו  לתת ,  והאוסר  פגיעה  בכבודו  או  הגבלת  חירותו  של  אדם,  האדם  בן  חורין

 .  הנאשם בדין–לזכויותיו של הפרט , אף יותר משניתן בעבר, משקל רב
  אני  סבורה  כי  יש  להטות  את  כף ,ידי  הנאשם-במקרה  שהערעור  מוגש  על,  לפיכך

במקרה  כזה .  המאזניים  לטובת  האינטרס  של  עשיית  צדק  ובירור  האמת  ככל  שניתן

עלינו  להעדיף  את  זכותו  של  הנאשם  למצות  את  ההליכים  העומדים  לרשותו  עד  תום 

 .  על זכאותו של הציבור לוודאות משפטית–
  נרצה  להגביל  את –ה  ידי  המדינ-במקרה  שהערעור  מוגש  על;  וההיפך  הוא  הנכון

ונדרוש  ממנה  לעמוד ,  יכולתה  להאריך  את  ההליך  הפלילי  מעבר  למינימום  הדרוש
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בזכרנו  כי  על ,  בהגבלות  הפרוצדורליות  ובמועדים  הקבועים  בחוק  להגשת  הערעור

החרד  לגורלו  ומעוניין  לדעת  במהרה  מה ,  הכף  השניה  של  המאזניים  נמצא  הנאשם

 . יהא בסופו
ה  ואילך  תהא  ידו  של  הנאשם  על  העליונה  וכל  נימוק  שלו  להפרת אין  כוונתי  כי  מעת

, יותר  מבעבר,  אלא  שכיום.  וכי  במקרה  של  המדינה  ידחו  בקשותיה,  סדרי  הדין  יתקבל

 . במסגרת דיני הפרוצידורה, יש לתת משקל לזכויות היסוד המהותיות
 לאור  חוקי,  הזכות  הבסיסית  לפנות  לערכאות  מקבלת  גם  היא  משקל  רב  מבעבר

: השופט  אור'    כבידי-וכפי  שנאמר  על,  ויש  להביא  גם  זכות  זו  בחשבון,  היסוד

בפרשנות  הוראות  שבדין  יש  להעדיף  את  הפרשנות  אשר  אין  בה  להגביל  או  להציב '

, 3115/93א  "ע  ('מכשול  בפני  מי  שמבקש  להביא  את  עניינו  לביקורת  שיפוטית

במקרה ,  עם  זאת).  560,  549)  4(ד  נ"פ,  מנהל  מס  שבח  מקרקעין  חיפה'  ראובן  יעקב  נ

, ומדובר  בזכותו  לערער,  שבפני  ניתנה  למערער  זכותו  הבסיסית  לפנות  לערכאות

תורת  הפרוצידורה ,  לוין'  ר  ש"ראה  לעניין  זה  בספרו  של  ד(שהיא  זכות  חלשה  יותר  

 ). 125 סעיף 112 בעמוד ,מבוא ועקרונות יסוד –האזרחית 
ון  בבקשה  להארכת  מועד  להגשת בעבר  נקבעו  מספר  שיקולים  שיש  לקחת  בחשב

' שקיראת  נאסר  חמידאן  נ  1207/97פ  "בש.  עצמון,  230/86ש  "ב(ערעור  פלילי  

ובין  השאר  נקבע  כי  יש  להתחשב  בתקופה ,  )272דינים  עליון  נב  ,  מדינת  ישראל

  ככל  שחלף  זמן  רב  יותר  יש –שחלפה  מאז  שחלף  המועד  הקבוע  להגשת  ערעור  

  יש  להתחשב  בשאלה  אם  המערער –הארכת  המועד  צורך  בנימוקים  משכנעים  יותר  ל

 . וכן יש לקחת בחשבון את סיכויי הערעור, דין-היה מיוצג בידי עורך
אולם  ייתכן  כי  המשקל  שיינתן  להם  יהיה ,  שיקולים  אלה  הם  שינחו  אותנו  גם  כיום

וזאת  לאור  חוק  היסוד  וההכרה  המפורשת  בזכויות ,  שונה  מזה  שניתן  להם  בעבר

 . עילהיסוד כאמור ל
 ,589)  4(ד  מט"פ,  מדינת  ישראל'  גנימאת  נ  2316/95פ  "  מתוך  דנהנשיא  ברקדברי  

653 : 
עם  חקיקתם  של  חוקי  היסוד  בדבר  זכויות  האדם  חל  שינוי  מהותי  בשדה '

אין  כל  אפשרות ...  כל  צמח  משפטי  שבו  מושפע  משינוי  זה  .  המשפט  בישראל

. יות  של  חוק  היסודלהבחין  בין  דין  ישן  לדין  חדש  באשר  להשפעות  הפרשנ

יש  להפעילו  ברוח ,  פי  הדין  הישן-דעת  מינהלי  המוענק  על-כל  שיקול,  אכן

יש  להפעילו ,  פי  הדין  הישן-דעת  שיפוטי  המוענק  על-כל  שיקול;  חוקי  היסוד

כל  נורמה  חקוקה  צריכה  להתפרש  בהשראתו  של ,  ובכלל;  ברוח  חוקי  היסוד

  ...חוק היסוד
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ודאי  שחוקי ?  פירוש  הדין  הישן  סוד  עלמהי  האנטומיה  של  השפעת  חוקי  הי

השינוי  האפשרי  הוא  אך ...  היסוד  אינם  משנים  את  לשונו  של  החוק  הישן

המקום  הגיאומטרי  לשינוי  בהבנת  הדין  הישן  הוא  בתכלית ...  בהבנתנו  אותו

בגדרה  של  תכלית  אובייקטבית  זו  נדרש .  ...  האובייקטבית  של  דבר  החקיקה

וכאן  פועל  חוק  היסוד  את  פעולתו ...  מתנגשיםלא  פעם  לאזן  בין  ערכי  יסוד  ה

מכוחו  עשוי  להינתן  משקל  שונה  ממה  שניתן  בעבר  לערכים .  הפרשנית

 . ולאינטרסים הקבועים בו
כתוצאה  מכך  עשוייה  להשתנות  נקודת  האיזון  בין  אינטרסים  וערכים  הקובעים 

 ... את תכליתו האובייקטיבית של החוק
נדרש  בגדריו .  ...  וצמה  לעניין  הדין  הפליליגישה  עקרונית  זו  תופסת  במלוא  הע

בין  זכות  הקורבן  לבין ;  לא  פעם  איזון  עדין  בין  אינטרס  הפרט  לאינטרס  הכלל

פי  המשקל  היחסי  של  הערכים  והאינטרסים -איזון  זה  נעשה  על.  זכות  כנאשם

הוא  מגביר  את  משקלו  של  הערך .  על  משקל  זה  משפיע  חוק  היסוד.  השונים

 ' .ן שזהו הקורבן ובין שזהו הנאשםבי, בדבר זכות הפרט
 : 655וממשיך בעמוד 

לעיתים  ניתן  לערכים  המתנגשים  בעבר  משקל  יחסי  השונה  מזה  המתבקש   ...'

הפרשן  לעיין  מחדש  בפרשנות  שניתנה -במצבים  אלה  מתקשה  השופט...  עתה

בחינה  מחודשת  זו  צריכה  להיעשות  מזווית .  ...  בעבר  ולבחון  עצמו  מחדש

וההכרה  בשינוי  העמוק  שהם ,  פרי  ההפנמה  של  חוקי  היסוד,  הראיה  החדשה

 . הביאו למשפט ולחברה בישראל
, 8.12.98  לענייננו  במקרה  שבפני  ניתנה  למבקש  רשות  לערער  ביום  –ומן  הכלל  

  הוגשה 3.2.99ואילו  רק  ביום  ,  8.1.99היה  עליו  להגיש  את  כתב  הערעור  ביום  ,  דהיינו

  התקופה  שחלפה  מאז  המועד  להגשת .הבקשה  להארכת  המועד  להגשת  הערעור

-ידי  עורך-המבקש  אמנם  מיוצג  על.  מדובר  במספר  שבועות;  הערעור  אינה  ארוכה

, המשפט-ידי  בית-אך  כפי  הנראה  חל  שיבוש  בהבנת  ההחלטה  שניתנה  על,  דין

  סבר  שאין  צורך  כי  יגיש  כתב  ערעור –  שאמור  להיות  מצוי  בסדרי  הדין  –הדין  -ועורך

 . נוסף
איני  סבורה  כי  ראוי  לאפשר  לטעות  טכנית  גרידא  לחרוץ  את ,    לעילכפי  שציינתי

שאין  בהן  התנהגות ,  על  אחת  כמה  וכמה  בנסיבות  כמו  אלה  שלנו,  גורלו  של  נאשם

 . סבירה באופן קיצוני-בלתי
שאיחר  בשבועות  מספר  את  המועד  הקבוע ,  בעודי  שוקלת  את  האינטרס  של  המבקש

  אני  מוצאת  כי  יש  להתיר  למבקש  להגיש –  אל  מול  האינטרס  הציבורי,  בסדרי  הדין
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המבקש  יגיש  את  כתב  הערעור  תוך  שלושים  ימים .  הבקשה  מתקבלת.  את  ערעורו

  ".מקבלת החלטה זו

המחייבת  טעמים  מיוחדים  להארכת  מועד  הנקוב ,  הדרישה  הנוהגת  בהליכים  האזרחיים,  אכן

אינה  חלה  בהליכים ,  )1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי,    סיפא528תקנה  (בחיקוק  

די  אם  המבקש  יצביע  על  נימוק ,  להארכת  מועד  בפליליםוכך  ,  פלילים  או  בהליך  מהסוג  דנן

 . אין מדובר בהארכה הניתנת אוטומטית, אולם. סביר וכי גורם האיחור אינו נובע מרשלנותו

.   נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור10693/026  ,217/03פ  "בש  -ב

 : המשפט קבע כי-בית

המשפט  השלום  בכפר  סבא  בעבירה  של  מרמה  והפרת -ידי  בית-המבקש  הורשע  על"

המשפט  ברמת -בערעור  שהוגש  על  ידו  התערב  בית.  אמונים  בידי  עובד  ציבור

הערעור  על  ההרשעה .  וביטל  את  עונש  המאסר  בפועל  שהוטל  על  המערער,  הענישה

המשפט  לחזור  בו  מן -  ביתכוח  המערער  קיבל  את  המלצת-לא  נדון  לאחר  שבא

 . 29.9.02הדין בערעור ניתן ביום -פסק. הערעור על ההרשעה
המשיבה .    הגיש  המערער  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  הערעור16.9.02ביום  

, המשיבה  הסבירה  כי  המבקש  לא  הצביע  על  טעם  כלשהו  לאיחור.  התנגדה  לבקשה

זק  רב  לחייו  האישיים והטענה  כי  היה  נתון  בהלם  מעצם  הרשעתו  או  שנגרם  לו  נ

המשיבה  גם  הדגישה  שהמערער  מבקש  לתקוף  ממצאים  עובדתיים .  איננה  מבוססת

 . המשפט המחוזי-הגם שחזר בו מן הערעור בעניין זה בבית, בהכרעת הדין
יחד .  ברגיל  יש  להקל  על  המאחר  להגיש  ערעור  פלילי  או  בקשת  רשות  ערעור  פלילי

דרם  של  הליכים  פליליים  למעין  המלצה אין  להפוך  את  המועדים  גם  בג,  עם  זאת

גישה  כזו  עלולה  להוביל  להתרת .  ממנה  ניתן  לסטות  בשל  כל  נימוק  של  מה  בכך

 . הרסן ולשחיקתו של סדר הדין הפלילי
, המבקש  לא  הצביע  על  טעם  כלשהו  המצדיק  איחור  בהגשת  בקשת  רשות  הערעור

עונשו  של המשפט  המחוזי  כבר  הקל  ב-בית.  של  התדיינות"  שלישי"בסיבוב  

ועל  פני  הדברים  אין  בפי  המערער  הסבר  לחלוף  הזמן  המצדיק  הארכת ,  המערער

 ".הבקשה נדחית. מועד במקרה זה

  נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  באשר  לא  הורם  אפילו  הנטל  של  הוכחת 8870/047מ  "בש  -ב

 : המשפט קובע כי-בית. לאיחור" סיבה מספקת"

                                                           
 .832) 1(2003על -תק, מדינת ישראל'  מור נאודי 10693/02, 217/03פ "בש  6
 .776) 4(2004על -תק, עיריית תל אביב' גרשון תירם נ 8870/04מ "בש  7
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הדין  המקומי -דינו  של  בית-  על  פסקזוהי  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור.  1"

תוכן  גזר  הדין  נמסר  למבקש  ולמשיבה .  אביב-למשמעת  של  עובדי  עיריית  תל

עותק  מגזר  הדין  הומצא  לו ,  לטענת  המבקש,  אולם.  15.8.04במעמד  הצדדים  ביום  

מירוץ  הימים  להגשת  ערעור ,  כן-על.    באמצעות  דואר  רגיל  למשרדו30.8.04רק  ביום  

הכלל ,  לטעמו.  המצאה  ולפיכך  לא  חלף  המועד  להגשת  הערעורמתחיל  רק  ממועד  ה

לחילופין  מבקש  הוא .  אלא  רק  המצאה  בפועל,  הוא  כי  ידיעה  אינה  מהווה  המצאה

המשפט  להאריך  את  המועד  המבוקש  בשל  טעות  הנוגעת  ליום  ההמצאה -מבית

כן -המבקש  מוסיף  כי  נימוקי  ערעורו  טובים  מאוד  וכמו".  טעם  מיוחד"והעולה  כדי  

וזכותו  ליומו "  מיטת  סדום"הפרוצידורה  אינה  ,  לדבריו.  יכוי  הצלחתו  בערעורס

, לטענתה.  המשיבה  מתנגדת  לבקשה.  המשפט  הנה  זכות  חוקתית  על  חוקית-בבית

המצדיק  את  הארכת "  טעם  מיוחד"הטעמים  עליהם  מצביע  המבקש  אינם  עולים  כדי  

  נפלה  טעות  טכנית 15.8.04במהלך  מתן  גזר  הדין  והקראתו  ביום  .  המועד  המבוקשת

הטעות  תוקנה  מיידית ,  בהדפסת  תקופת  זמן  עבודתו  של  המבקש  אצל  המשיבה

תוך ,  כוח  הצדדים-ד  ועותק  מגזר  הדין  נמסר  באותו  מעמד  לבאי"בכתב  ידה  של  אב

שנאמר  באותו  מעמד  כי  במועד  מוקדם  וקרוב  יועבר  שוב  לצדדים  עותק  נוסף  של  גזר 

כוח  המשיבה  ביום -  המתוקן  הגיע  למשרדי  באגזר  הדין.  הדין  שיהיה  מודפס  כדבעי

עוד  נטען .  כוח  המערער  באותו  מועד  או  בסמוך  לכך-  וחזקה  כי  הגיע  לידי  בא18.8.04

כי  טענתו  של  המבקש  כי  יש  לחשב  את  מניין  הימים  להגשת  ערעור  מיום  ההמצאה 

המבקש  קיבל  את  הכרעת  הדין  מספר  חודשים  קודם .  אין  לה  על  מה  לסמוך  ולהישען

  הדין  ואם  גמלה  אצלו  החלטה  לתקוף  את  הרשעתו  בהכרעת  הדין  היה  עליו לגזר

יש  לתת  את  מלוא  המשקל  לעיקרון .  לעשות  כן  מייד  או  בסמוך  למועד  מתן  גזר  הדין

לראות  את  מסכת ,  של  סופיות  הדיון  ולזכותו  של  בעל  דין  בחלוף  זמן  הערעור

ש  סיכוי  להצליח עוד  נטען  כי  אין  למבק.  ההתדיינויות  שלה  היה  צד  כנחלת  עבר

 .בערעור
נחה  דעתי  כי  דין  הבקשה ,  לאחר  שעיינתי  בחומר  שבפני  ובטענות  הצדדים.  2

חוק  הרשויות :  להלן  (1978-ח"התשל,  )משמעת(חוק  הרשויות  המקומיות  .  להידחות

המשפט  העליון -  קובע  כי  הערעור  צריך  להיות  מוגש  לבית24בסעיף  )  המקומיות

או ,  אם  ניתן  בפני  המערער,  הדין-שניתן  פסקלא  יאוחר  מהיום  השלושים  לאחר  '
קובע  כי  לעניין )  ו  (24סעיף  .  'אם  ניתן  שלא  בפניו,  לאחר  שהומצא  לו  העתק  ממנו

 . הדין-הכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחד את פסק, הערעור
, נקודת  המוצא  הינה  כי  נוכח  הדמיון  שבין  הליכים  פליליים  והליכים  משמעתיים.  3

ן  משקל  ראוי  לפגיעה  בזכויות  היסוד  של  הפרט  שהורשע  והנזק מתעורר  הצורך  לית
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הבא )  355)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86ש  "השוו  ב(הטמון  בהרשעתו  

בהקלה  עם  נאשם  שהורשע  המבקש  להאריך  לו  את  המועד ,  בין  היתר,  לידי  ביטוי

) 1(ד  נד"פ,  מדינת  ישראל'  שכטר  נ  822/99פ  "השוו  בש(להגשת  ערעור  על  הרשעתו  

ד "פ,  מאיר  בן  ציון'  מדינת  ישראל  נ  384/81ש  "ראו  ב(ולהחמיר  עם  הצד  שכנגד  )  1

פועל  יוצא  אפשרי  של  גישה  פרשנית  מעין  זו  הוא  כי  שעה  שמדובר ).  727)  4(לה

ניתן  יהיה  להסתפק ,  הדין  המשמעתי-בבקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  בית

אך  גבוה  מן  הרף ,  ליכים  אזרחייםבטעם  שהוא  פחות  מן  הטעם  המיוחד  הנוהג  בה

 201ראו  סעיף  "  (טעם  מיוחד"הנוהג  בהליכים  פליליים  ממש  בהם  כלל  אין  צורך  ב

לב -גם  בשים,  אולם).  1982-ב"התשמ,  )נוסח  משולב(לחוק  סדר  הדין  הפלילי  

 . יש לבסס קיומו של טעם מספיק להארכת המועד, לנקודת מוצא זו
אלא ,    הינה  כי  ידיעה  אינה  מהווה  המצאהכוח  המבקש-טענתו  העיקרית  של  בא.  4

לחילופין .  רק  המצאה  בפועל  ומשכך  מירוץ  הזמן  מתחיל  במועד  ההמצאה  בפועל

לא  מצאתי  ממש  בטענות  אלו  בנסיבות .  טען  כי  טעות  בידו  הנוגעת  למועד  ההמצאה

לא  יוכל ,  המשפט-כאשר  הוכח  כי  בעל  דין  ידע  על  ההחלטה  של  בית.  העניין

: וראה(ת  העדר  המצאה  או  טענת  טעות  בדבר  יום  ההמצאה  להסתתר  מאחורי  טענ

2002על  -תק,  'קופת  חולים  לאומית  ואח'  מ  נ"תפנית  אורטופדיה  בע  1299/02ם  "בר

) 2(97על  -  תק,'חוסין  סלימאן  ואח'  מוחמד  אסמאעיל  נ  1113/97א  "  רע;1728)  2(

) 4(2004על  -תק,  מ"בנק  דיסקונט  לישראל  בע'  לריסה  גולקו  נ  7724/04א  "  רע;59

  הימים  בו  היה  על  המבקש  להגיש  את  ערעורו  החל  ביום 30מועד  ).  836;  248

במועד  זה  ידע .  כוחו  גזר  הדין-הוא  המועד  בו  הוקרא  למבקש  ובא,  15.8.2004

, מכאן.  ואף  נמסר  לו  עותק  שלו  בכתב  יד,  הדין-דינו  של  בית-המבקש  על  פסק

את  הערעור  היה  צריך .  "הידיעה"שמניין  הימים  להגשת  ערעור  התחיל  כבר  במועד  

, מכאן.  29.9.04הבקשה  להארכת  מועד  הוגשה  ביום  .  15.9.2004להגיש  עד  ליום  

בנסיבות ,    ימים  ויש  לתת  את  המשקל  הראוי14שהלכה  למעשה  המדובר  באיחור  של  

לעיקרון  סופיות  הדיון  ולזכותו  של  בעל  דין  כי  בחלוף  הזמן  להגשת  הערעור ,  העניין

הרי  שלא ,  כוח  המבקש  בדבר  טעותו-תו  החלופית  של  באאשר  לטענ.  לא  יוטרד  עוד

טעות  שיש  בה  כדי  להאריך  את  המועד  צריך  שתהא .  מצאתי  בה  די  בנסיבות  המקרה

דין -  כמו  על  הפרש  שבין  פסק–דין  -הסתמכות  על  טעות  סופר  בפסק.  טעות  סבירה

  כמשנה  את  מועד  ההמצאה –)  שנשלח  אליו(דין  מודפס  -ופסק)  שנמסר  לו(בכתב  יד  

ומכל  מקום  כלא  מצדיקה  את ,  סבירה-נראית  בעיני  כבלתי,  הדין  עצמו-ל  פסקש

בייחוד  נוכח  הזמן  שחלף  ממועד  זה  שרשאי  היה  המשיב  להניח  בגינו ,  הארכת  המועד

 . כי לא יוגש ערעור
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, אין  להיעתר,  שילוב  שיקולים  אלו  הוביל  אותי  למסקנה  כי  בנסיבות  המקרה.  5

. כי  דין  הבקשה  להארכת  מועד  להידחות,  התוצאה  היא.  לבקשה  להארכת  המועד

  ".אין צו להוצאות, בנסיבות העניין

  נדחתה  בקשה  להארכת  מועד  נוכח  העובדה  שהמבקש  לא  צירף  תעודות 4477/048פ  "בש  -ב

אף  מספר  הזדמנויות  שניתנו  לו  וכן  מחמת  סיכויי  ערעור -ועל,  רפואיות  לביסוס  נימוק  זה

 : המשפט-וכקביעת בית, נמוכים

  הגיש  המבקש  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור 13.5.04יום  ב.  1"

  בו  הורשע  המבקש 3.12.03המשפט  המחוזי  בחיפה  מתאריך  -דינו  של  בית-על  פסק

איומים  וכן  עבירה  של  החזקה  ושימוש ,  מעשים  מגונים,  בעבירות  של  מעשה  סדום

מאסר  של על  המבקש  נגזר  עונש  .  ידועה-בסם  מסוכן  מסוג  גראס  בכמות  בלתי

הבקשה  הוגשה  לאחר  חלוף  כשלושה  חודשים  מהמועד .  שלוש  וחצי  שנים  בפועל

עקב  סיבות  בריאותיות  בעטיין  היה  מאושפז  נבצר ,  לטענת  המבקש.  להגשת  ערעור

קלמנוביץ -הרשמת  חגית  מאק'  כב  3.6.04ביום  .  ממנו  להגיש  את  הערעור  במועד

 8.6.04ביום  .  ל  המבקשפשרה  למבקש  להמציא  אישורים  על  מחלתו  ואשפוזו  שיא

  בו  הוא  מפרט 'להארכת  מועד  להגשת  ערעור  חף  מפשע'הגיש  המבקש  בקשה  שניה  

, כן-כמו.  ללא  בחינת  העובדות,  את  בקשתו,  בכל  דרך,  כי  מנסים  לדחות,  את  חששו

ס  ולתיק  הרפואי  שלו "המשפט  לתיק  הרפואי  שלו  בשב-מפנה  המבקש  את  בית

המשיבה .  חן  לדבריו  כסובל  מסכיזופרניהבבית  החולים  לחולי  נפש  בטירה  שם  אוב

דעת  פסיכיאטרית  קבעה  כי  המבקש  אחראי  למעשיו  וכשיר -חוות.  מתנגדת  לבקשה

שכן  המבקש  הורשע ,  כך.  סיכוי  הערעור  להתקבל  אפסיים,  לשיטתה.  לעמוד  לדין

-המבקש  עצמו  אישר  בפני  בית.  פי  הודאתו  ונדון  לעונשו  במסגרת  הסדר  טיעון-על

, כן-על-יתר.  ישום  המתוקן  הוקרא  לו  והוא  מודה  בתוכנוהמשפט  כי  כתב  הא

המבקש  אינו  מצרף  כל  מסמך  היכול  להעיד  על  הבעיות  הבריאותיות  שמנעו  ממנו 

 . להגיש את הערעור במועד
נחה  דעתי  כי  דין  הבקשה ,  בתגובת  המשיבה  ובכתב  הערעור,  לאחר  עיון  בבקשה.  2

כאשר  מדובר  בבקשה ,  משפטה-הדעת  הנתון  לבית-הלכה  היא  כי  שיקול.  להידחות

להארכת  מועד  להגשת  ערעור  פלילי  הוא  רחב  מזה  המוקנה  בבקשה  להארכת  המועד 

טעם "בהליך  הפלילי  בשונה  מההליך  האזרחי  אין  בגדריו  צורך  ב.  להגשת  הליך  אזרחי

, )נוסח  משולב(  לחוק  סדר  הדין  הפלילי  201סעיף  :  ראו(לשם  הארכת  המועד  "  מיוחד

בשל  מעמדו  המיוחד  של  הנאשם  בהליך  הפלילי  והצורך :  עודזאת  ו).  1982-ב"התשמ

                                                           
 .960) 4(2004על -תק, מדינת ישראל' פלוני נ 4477/04פ "בש  8
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יש  להקל  עמו  אף  יותר  כך  שערעור  מטעמו  על ,  בהגנה  על  זכויות  היסוד  שלו

הרשעתו  או  העונש  שנגזר  עליו  ימצא  בנסיבות  המתאימות  את  היכולת  להתברר 

אין  להתעלם  גם  מהיבטים  אחרים  שראוי  להם ,  אף  האמור-על.  בפני  ערכאת  ערעור

בין  היתר  ראוי .  המשפט  שעה  שהוא  דן  בבקשה  להארכת  מועד-ו  את  ביתשינח

; להתחשב  בכלל  בדבר  סופיות  הדיון  והצורך  בהצבת  גבול  להתמשכותם  של  הליכים

: וראו(וכן  יש  ליתן  את  הדעת  לסיבות  ולגורמים  שבעטיים  הוגש  הערעור  באיחור  

ני  המבקש  אינו בבקשה  שבפ).  353)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86ש  "ב

מצרף  מסמכים  המעידים  על  בעיותיו  הרפואיות  אף  שניתנו  לו  שתי  הזדמנויות 

אין  הוא  מספק  הסבר  מניח  את  הדעת  מדוע  נמנע  מלצרף  את ,  בנוסף.  לעשות  כן

על  כך  יש  להוסיף  את  העובדה  כי .  המסמכים  הרלוונטיים  המעידים  על  מצבו  הרפואי

, ועד  הגשת  הערעור  וסיכוי  הערעורמדובר  באיחור  של  שלושה  וחצי  חודשים  ממ

פי  הודאתו -אינם  גבוהים  כלל  נוכח  הרשעתו  של  המערער  על,  לצורך  הבקשה  שבפני

 .במסגרת הסדר טיעון
 " .דין בקשה זו להידחות, סיכומו של דבר. 3

 :  נקבע כי9109/049 פ"בש -ב

-דינו  של  בית-בפני  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  בקשת  רשות  ערעור  על  פסק.  1"

  בו  הורשע  המבקש  בעבירת 23.6.04יפו  מתאריך  -אביב-משפט  המחוזי  בתלה

) א)(א(12ועבירת  הלנה  שלא  כדין  לפי  סעיף  )  ב)(א(12העסקה  שלא  כדין  לפי  סעיף  

עונש  מאסר  בפועל ,  בין  היתר,  נגזר  עליו.  1952-ב"התשי,    לחוק  הכניסה  לישראל–

המועד  להגשת הבקשה  שבפני  מוגשת  לאחר  חלוף  .  של  שלושה  חודשים  וחצי

הגשת  הבקשה  לרשות  ערעור -סיבת  אי,  לטענת  המבקש.  בקשת  רשות  ערעור

הוא ,  לטענתו.  במועדה  היתה  השלמתו  של  המבקש  עם  עונש  המאסר  שהושת  עליו

המשפט  השלום -כוחו  בהליכים  הפליליים  בבית-סיים  את  ההתקשרות  עם  בא

את  ייצוגו מנת  שיקבל  -כוחו  החדש  על-המבקש  פנה  לבא.  אביב-והמחוזי  בתל

טעות ,  לדבריו,    ולאחר  עיון  בחומר  המשפטי  התגלתה27.9.04המשפטי  רק  ביום  

טעות  שלו  היתה  נלקחת  בחשבון  היה  בה  כדי  להמתיק  את ,  עובדתית  קשה  בעניינו

ברי  כי  לא  יעלה ',  לדברי  המבקש.  לרבות  עונש  המאסר  בפועל  שהושת  עליו,  עונשו

, כל  מבקש,  ורה  בפניו  של  המבקשהמשפט  העליון  תהא  סג-על  הדעת  כי  דלת  בית

כאשר  עונש ,  הזועק  לצדק  ובכך  תיפגע  יכולתו  לממש  זכותו  האחרונה  בהליך  הפלילי

העונש ,  לשיטתה.  המשיבה  מתנגדת  לבקשה.  'המאסר  בפועל  מרחף  מעל  ראשו

                                                           
 .587) 4(2004על -תק, מדינת ישראל' יצחק סעדיה נ 9109/04פ "בש  9
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שהוטל  על  המבקש  הוא  במסגרת  טווח  הענישה  עליו  הוסכם  בין  הצדדים  בהסדר 

 . המשפטית החדשה שבפיו אינה יכולה לעמוד לוהטענה. הטיעון שערכו ביניהם
נחה  דעתי  כי  דין ,  בתגובת  המשיבה  ובבקשת  רשות  הערעור,  לאחר  עיון  בבקשה.  2

כאשר  מדובר ,  המשפט-הדעת  הנתון  לבית-הלכה  היא  כי  שיקול.  הבקשה  להידחות

בבקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  פלילי  הוא  רחב  מזה  המוקנה  בבקשה 

בהליך  הפלילי  בשונה  מההליך  האזרחי  אין .  שת  הליך  אזרחילהארכת  המועד  להג

  לחוק  סדר  הדין 201סעיף  :  ראו(לשם  הארכת  המועד  "  טעם  מיוחד"בגדריו  צורך  ב

בשל  מעמדו  המיוחד  של :  זאת  ועוד).  1982-ב"התשמ,  )נוסח  משולב(הפלילי  

, ותריש  להקל  עמו  אף  י,  הנאשם  בהליך  הפלילי  והצורך  בהגנה  על  זכויות  היסוד  שלו

במובן  זה  שערעור  מטעמו  על  הרשעתו  או  העונש  שנגזר  עליו  ימצא  בנסיבות 

אין  להתעלם ,  אף  האמור-על.  המתאימות  את  היכולת  להתברר  בפני  ערכאת  ערעור

המשפט  שעה  שהוא  דן  בבקשה -גם  מהיבטים  אחרים  שראוי  להם  שינחו  את  בית

ופיות  הדיון  והצורך בין  היתר  בין  היתר  ראוי  להתחשב  בכלל  בדבר  ס.  להארכת  מועד

וכן  יש  ליתן  את  הדעת  לסיבות  ולגורמים ;  בהצבת  גבול  להתמשכותם  של  הליכים

ד "פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86ש  "ב:  וראו(שבעטיים  הוגש  הערעור  באיחור  

 ). 353) 2(מ
כוחו  רק  לאחר -בבקשה  שבפני  לא  הועלה  טעם  מספק  לכך  שהמבקש  פנה  לבא.  3

טענתו  כי  השלים  עם  עונש  המאסר .    רשות  הערעורשחלף  המועד  להגשת  בקשת

אינה  עילה  בגינה ,  כוח  חדש-כך  בעצם  התחרט  ופנה  לבא-שהוטל  עליו  ורק  אחר

יש ,  לכאורה,  משקל  ממשי  יותר.  ניתן  לאפשר  בנסיבות  העניין  הארכת  מועד  למבקש

בטענתו  כי  נפלה  טעות  עובדתית  שהובילה  את  פסיקת  הערכאות  דלמטה  לידי 

טענה  זו ,  כן-נבחן  על.  טענה  זו  וממלא  את  הצורך  בהארכת  המועד  בגינהודחו  .  טעות

 .ככל שיש בה כדי להשליך על הבקשה להארכת המועד שבפני
העונש  שנגזר  עליו  אינו  לוקח  בחשבון  את  העובדה  כי  ההלכה ,  לטענת  המבקש.  4

מדינת '  טיב  נ'טלעת  ח  5198/01פ  "רע  (טיב'הלכת  חפי  -  על–שעל  יסודה  נגזר  דינו  

  ניתנה  כחצי  שנה  לאחר  שביצע  את –)  טיב'  הלכת  ח:להלן)  (769)  1(ד  נו"  פ,ישראל

מכאן  טענתו  לפיה  הסדר  הטיעון .  משפט  השלום-העבירות  עליהן  הורשע  בבית

שנערך  בין  הצדדים  בטעות  יסודו  שכן  עמדת  המשיבה  גובשה  תוך  בחינת  פרמטרים 

נתו  את  שתי  הערכאות טעות  זו  הובילה  לטע.  טיב'הלכת  חעונשיים  המסתמכים  על  

כלום  יש  בטענתו  זו  כדי  להביא .  שדנו  בעניינו  לגזור  עונש  רטרואקטיבי  המחמיר  עמו

בהתייחסו  לטענה  זהה  לעניין .  תשובתי  לשאלה  זו  היא  בשלילה?  להארכת  המועד

משפט  זה  כי  אין -קבע  בית,    על  מעשים  שנעשו  קודם  לקבלתהטיב'הלכת  חתחולת  
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). 4057)  2(2003על  -תק,  מדינת  ישראל'  יאסר  יונס  נ  6827/03  פ"רע:  ראו(בה  ממש  

לעבריין  אין  זכות  קנויה  שלא  ימוצה  עמו  הדין  שעה  שהנסיבות  יחייבו 'כי  ,  עוד  נקבע

  שהעונש  שיושת  עליו  יהיה  בגדר  העונש –למעט  זכות  אחת  השמורה  לו  ,  זאת

על -תק, מדינת ישראל' סמיון דושקר נ 4429/04פ "ע:  וראו  ('המרבי  שקצב  המחוקק

ניתן  אכן  לקבוע  כי ,  שאיני  מוצא  כי  לצרכי  הבקשה  שבפני,  מכאן).  3327)  3(2004

נפלה  טעות  של  ממש  בפסיקה  הקשורה  במבקש  וממילא  איני  מוצא  עילה  להארכת 

המשפט  ייענה -ניתן  להעריך  כי  הסיכוי  שבית,  בנסיבות  העניין,  כן-על-יתר.  המועד

ועדה  לתת  מענה  למקרים  בהם רשות  ערעור  נ.  לבקשותיו  של  המבקש  אינו  גבוה

החורגת  מעניינם ,  מתעוררת  שאלה  משפטית  בעלת  חשיבות  והשלכות  כלליות

על -תק,  מדינת  ישראל'  חאזם  חוויס  נ  6071/04פ  "רע:  ראו(הפרטני  של  בעלי  דין  

). 327)  2(2004על  -תק,  מדינת  ישראל'  יוסף  רפידי  נ  3511/04פ  "  רע;78)  3(2004

  ערכאות  שיפוטיות  וספק  אם  יש  מקום  לבדיקה  נוספת עניינו  של  המבקש  נדון  בשתי

 . בייחוד שעה שמדובר בהסדר טיעון לו הסכים, בערכאה שלישית
דין  בקשה  זו  להידחות  וכך  אני ,  ומן  הטעמים  האמורים  לעיל,  סיכומו  של  דבר.  5

 ".מורה

-דינו  של  בית-בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק  נדונה  8266/0410מ  "בש  -ב

 : נפסק כי. הדין-המשמעתי הארצי של לשכת עורכיהדין 

המשפט  לא  באה -סברו  לתומם  כי  תקופת  פגרת  בתי,  כוחם-שלושת  המבקשים  ובא"

כן  טרם -הדין  ועל-  הימים  העומדים  לרשותם  להגיש  ערעור  על  פסק30במניין  מועד  

-סדרי  דין  בערעור  לבית(המשפט  -  לתקנות  בתי2הגישו  ערעור  כנדרש  לפי  תקנה  

). התקנות:  להלן  (1988-ט"התשמ,  )הדין-העליון  לפי  חוק  לשכת  עורכיהמשפט  

  בייחוד  של –לטענתם  אין  לראות  בטעות  משפטית  .  המשיבים  מתנגדים  לבקשה

  משום  טעם  מיוחד  ואין  לראות  בהתנהלותם  אלא  משום  זלזול –דין  -עורכי

ה עוד  נטען  כי  לאחר  שחלף  המועד  להגשת  הערעור  פורסמ.  והתרשלות  שאין  לקבלה

אין ,    ומטעמים  של  ודאות  ואינטרס  הציבור1'  ההחלטה  על  השעיית  מבקש  מס

עוד  נטען .  בייחוד  שעה  שהטעם  להארכת  המועד  הוא  כה  חסר  יסוד,  לשנות  עניין  זה

 .קלושים, כי סיכויי הערעור
נחה  דעתי  כי  דין  הבקשה ,  לאחר  שעיינתי  בחומר  שבפני  ובטענות  הצדדים.  2

לתקנות  קובעת  אכן  כי  הערעור )  ב(2תקנה  .  מבוקשלהתקבל  ויש  להאריך  המועד  כ

  לחוק  לשכת 71ראו  גם  (  יום  30המשפט  העליון  תוך  -צריך  להיות  מוגש  לבית

                                                           
 .2658) 3(2004על -תק, ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין'  נ'ד ואח"מרק צל עו 8266/04מ "בש  10
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" טעם  מיוחד"אם  כי  ניתן  להאריך  מועד  זה  בהתקיים  )  1961-א"התשכ,  הדין-עורכי

לא   (פלוני'  הדין  נ-הוועד  המחוזי  של  לשכת  עורכי  4804/90ע  "ראו  גם  על(

נכון  הדבר  כי  נקבע  לא  פעם  שטעות  משפטית  אינה  יכולה  לרוב  לשמש )).  פורסם

משה '  מ  נ"  גליקמן  בע'ל  147/86א  "ראו  למשל  ע(טעם  מיוחד  לשם  הארכת  המועד  

ידי  בדיקה -שכן  המדובר  בטעות  שניתן  למנוע  אותה  על,  כך)).  לא  פורסם  (רבהון

ד "פ,  סול  קסט'  ידידיה  נ  6842/00א  "ראו  ע(שגרתית  שכל  כתב  טענות  מחוייב  בה  

כי  בבדיקה  פשוטה  יחסית  יכלו  המבקשים ,  כן-על,  אין  חולק).  910-911,  904)  2(נה

  אינה  חלה 1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי529למצוא  כי  הוראת  תקנה  

כלום ,  אולם.  על  ענייננו  ומכאן  שימי  הפגרה  באים  במניין  המועד  לשם  הגשת  ערעור

 ? ה זו גם בענייננומיד-נכון וראוי הוא להחיל אמת
אותן  ההלכות ,  ראשית:  השיקולים  הרלבנטיים  לפרשה  שבפני  הם  על  פניו  שניים.  3

נפסקו ,  "טעם  מיוחד"  כ–הדין  -  בייחוד  מטעם  עורך–שלא  הכירו  בטעות  משפטית  

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528כנובע  מתקנה  ,  כך.  לרוב  בהליכים  אזרחיים

לא (הדין  -לשכת  עורכי'  שלוה  מור  נ  5442/98פ  "אך  ראו  בש  (1984-ד"התשמ

שבתקנות  בעניין  ערעור "  טעם  מיוחד"ליצוק  לדיבר  ,  לכאורה,  אין  מקום)).  פורסם

את  אותו ,  הדין-הדין  הארצי  למשמעת  של  עורכי-דין  משמעתי  של  בית-על  פסק

כי  נוכח ,  בהקשר  זה,  הקושי  הוא.  התוכן  הניתן  לו  שעה  שמדובר  בהליך  אזרחי  גרידא

ע "ראו  על(,  דין-ן  הליכים  פליליים  והליכים  משמעתיים  של  עורכיהדמיון  שבי

, )448-449,  440)  1(ד  נו"פ,  הוועד  המחוזי'  דין  נ-  עורך–דוד  ברוך    4354/01

מתעורר  הצורך  ליתן  משקל  ראוי  לפגיעה  בזכויות  היסוד  של  הפרט  שהורשע  והנזק 

הבא )  355)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86ש  "השוו  ב(הטמון  בהרשעתו  

בהקלה  עם  נאשם  שהורשע  המבקש  להאריך  לו  את  המועד ,  בין  היתר,  לידי  ביטוי

) 1(ד  נד"פ,  מדינת  ישראל'  שכטר  נ  822/99פ  "השוו  בש(להגשת  ערעור  על  הרשעתו  

ד "פ,  מאיר  בן  ציון'  מדינת  ישראל  נ  384/81ש  "ראו  ב(ולהחמיר  עם  הצד  שכנגד  )  1

גישה  פרשנית  מעין  זו  הוא  כי  שעה  שמדובר פועל  יוצא  אפשרי  של  ).  727)  4(לה

ניתן  יהיה ,  הדין-לשם  הארכת  מועד  להגשת  ערעור  לשכת  עורכי"  טעם  מיוחד"ב

אך  גבוה  מן ,  להסתפק  בטעם  שהוא  מיוחד  פחות  מן  הרף  הנוהג  בהליכים  אזרחיים

ראו  סעיף "  (טעם  מיוחד"הרף  הנוהג  בהליכים  פליליים  ממש  בהם  כלל  אין  צורך  ב

גישה  זו  מקבלת ).  1982-ב"התשמ,  )נוסח  משולב(  הדין  הפלילי    לחוק  סדר201

בענייני  מועדים "  טעות  המשפטית"חיזוק  מן  העובדה  כי  חל  ריכוך  מסויים  בהלכת  ה

, הרשות המוסמכת' סידי נ-יהודית פרנקו 9073/01א "ראו רע(אף  בהליכים  אזרחיים 

סגרת  הליכי וממילא  יש  להחיל  ריכוך  זה  ביתר  שאת  במ,  )746)  1(2002על  -תק
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 .ערעור משמעתיים
  הימים  בו  היה  על  המבקשים  להגיש  את  ערעורם  החל  ביום 30מועד  ,  שנית.  4

הדין  המשמעתי -הדין  של  בית-פסק(הוא  המועד  בו  הומצא  למבקשים  ,  14.7.2004

שאת  הערעור  צריך  היה ,  מכאן).    בהיעדר  הצדדים15.6.2004הארצי  ניתן  ביום  

, 1981-א"התשמ,  לחוק  הפרשנות)  ג(10פי  סעיף  -על.  15.8.2004להגיש  עד  ליום  

 –  וכך  הוא  המקרה  דנן  –אם  נופל  היום  האחרון  של  מועד  שנקבע  בתקופת  פגרה  

הבקשה  להארכת  מועד  הוגשה  ביום .  1.9.2004מוארך  המועד  למעשה  עד  ליום  

הגם  שחלף  זמן ,    ימים7שהלכה  למעשה  המדובר  באיחור  של  ,  מכאן.  8.9.2004

 .הדין נשוא הערעור עצמו-עת מתן פסקמשמעותי בהרבה מ
, יש  להיעתר,  שילוב  שיקולים  אלו  הוביל  אותי  למסקנה  כי  בנסיבות  המקרה.  5

טעותם  של  המבקשים  היא  טעות  שבנקל  ניתן  היה .  לבקשה  להארכת  המועד,  כאמור

כך  קל  וחומר  מי  שעוסק  במשפט ,  כך  כל  אדם.  ידי  עיון  פשוט  בדין-להימנע  ממנה  על

יכול ,  בהליך  אזרחי,  כן-על,  לו  היה  מדובר.  חזק  ממילא  כבקיא  בדיןדין  ומו-כעורך

הוטלו  על .  המדובר  כאמור  בהליך  מעין  פלילי,  אולם.  והייתי  דוחה  את  בקשתם  זו

לרבות  עונש  השעיה  בפועל  של  שלושה ,  המבקשים  עונשים  שאינם  של  מה  בכך

את על  כך  יש  להוסיף  .    וקנסות  על  שלושת  המבקשים1'  חודשים  למבקש  מס

המשיב  פרסם ,  אמת.  כי  האיחור  לא  היה  בסופו  של  יום  משמעותי  במיוחד,  העובדה

הדין  עם  חלוף  המועד  להגשת  הערעור  אולם  בכך  לא  מצאתי  שיקול  כבד -את  פסק

ההיפך  הוא .  משקל  מספיק  בכדי  למנוע  מן  המבקשים  את  יומם  בפני  ערכאת  הערעור

  כמו  גם  של –סתמכות  שלו  הדין  מימש  המשיב  את  אינטרס  הה-בפרסום  פסק:  הנכון

שהרי ,  הדין  המשמעתי  הארצי-הדין  של  בית-הגשת  ערעור  על  פסק-  באי–הציבור  

לחוק )  א(72ראו  סעיף  (הדין  -לו  היה  מוגש  ערעור  במועד  לא  היה  מפורסם  פסק

כי  השתכנעתי  כי  יש ,  על  כל  אלו  יש  להוסיף).  1961-א"התשכ,  הדין-לשכת  עורכי

  לחוק 56פי  סעיף  -  בייחוד  באשר  להרשעה  עלכך.  ממש  בסיכויי  ההליך  שבפני

הדין  המשמעתי  הארצי  ציין  לגביה -שאף  בית,  1961-א"התשכ,  הדין-לשכת  עורכי

כי  הוא  ער  לטענה  לפיה  סעיף  זה  לא  נועד  לחול  על  המקרה )  דינו-  לפסק11בסעיף  (

 ). הדין של הערכאה הראשונה בנדון-אם כי לא מצא להתערב בפסק(שבפניו 
המועד  יוארך  עד  ליום .  כי  דין  הבקשה  להארכת  מועד  להתקבל,  אהתוצאה  הי.  6

 ".אין צו להוצאות, בנסיבות העניין. 27.9.2004

דין  בעבירות -  להארכת  מועד  להגיש  ערעור  על  פסק  נדחתה  בקשה2112/0311פ  "ע  -ב

                                                           
 .765) 3(2003על -תק, מדינת ישראל' יגאל ברזילי נ 2112/03פ "ע  11
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המשנה  לנשיא '  כבנפסק  מפי  .  הדין-הוגשה  לאחר  שעברו  שנתיים  ממתן  פסק  אשר  תעבורה

 : אור' ת

אביב  בעבירה  של -משפט  לתעבורה  בתל-  הורשע  המערער  בבית26.12.00ביום  .  1"

נהיגה  ברכב  כאשר  רישיון  הנהיגה  שברשותו  פקע  מזה  למעלה  משישה  חודשים 

' תיק  מס)  (הפקודה:  להלן)  (נוסח  חדש(א  לפקודת  התעבורה  10בניגוד  לסעיף  

נש  פסילת  רישיון הוארך  בשנה  עו,  בגין  עבירה  זו  הושת  עליו  קנס  כספי).  36903/00

 9.12.99המשפט  השלום  ברמלה  ביום  -הנהיגה  שלו  על  תנאי  כפי  שנפסק  בבית

והוטלה  עליו  התחייבות  כספית  למשך  שנתיים  לפיה  התחייב  שלא  ינהג  בזמן  פסילה 

הושת  על  המערער  עונש  של  חמישה  חודשי ,  כן-כמו.  או  ללא  רישיון  נהיגה  לא  תקף

או  ללא /שלא  ינהג  בזמן  פסילה  ו,  אי  הואמאסר  על  תנאי  למשך  שנתיים  כאשר  התנ

 ). המשפט לתעבורה-דינו של בית-פסק: להלן(רישיון נהיגה 
אביב  בקשה  להארכת -המשפט  המחוזי  בתל-  הגיש  המערער  לבית13.2.03ביום  .  2

  דחה 18.2.03ביום  .  המשפט  לתעבורה-דינו  של  בית-מועד  להגשת  ערעור  על  פסק

שאין  עילה  להאריך ,  המשפט  קבע-בית).  90416/03ש  "ב(המשפט  את  הבקשה  -בית

 . מועד להגשת ערעור למעלה משנתיים לאחר גזר הדין
 . על החלטה זו נסוב הערעור שבפנינו

המשפט -המשפט  המחוזי  לא  נתן  דעתו  לכך  שבית-המערער  טוען  כי  בית.  3

-לתעבורה  השית  עליו  עונש  חמור  של  מאסר  על  תנאי  מבלי  שנתבקש  לעשות  כן  על

אם  לא ,  לטענתו.  ה  אשר  מצידה  דרשה  עונש  של  קנס  ופסילה  על  תנאיידי  התביע

המשפט -דינו  של  בית-תיענה  בקשתו  להארכת  המועד  להגשת  הערעור  על  פסק

ייגרם  לו  עיוות  דין  חמור  שכן  הוא  עומד  כיום  בפני  סכנה  כי  יופעל  נגדו ,  לתעבורה

 –ך  הטענה    כ–כאשר  מלכתחילה  ,  עונש  המאסר  על  תנאי  אשר  נגזר  עליו  במסגרתו

המערער  מבקש  להתחשב  גם  בעובדה  כי  הוא .  לא  היה  מקום  שעונש  זה  יושת  עליו

כן  לא  ידע  לעמוד  על -ועל,  הדין  לתעבורה-דין  בבית-ידי  עורך-לא  היה  מיוצג  על

 . זכויותיו
הסמכות  להארכת  מועדים  להגשת  ערעור .  דין  טענותיו  של  המערער  להידחות.  4

נוסח  משולב  סמכות  זו  פורשה  כמקנה (  הפלילי    לחוק  סדר  הדין201מצויה  בסעיף  

מדינת  ישראל   665/63ש  "ב:  ראו(המשפט  להארכת  מועדים  -דעת  רחב  לבית-שיקול

, 325)  2(ד  מ"פ,  עצמון'  מדינת  ישראל  נ  1216/85ש  "ב;  364,  363)  3(לז"פ,  שרייבר'  נ

ל הרציונל  ביסוד  גישה  זו  הוא  הרגישות  המיוחדת  הטמונה  בהליך  הפלילי  בש).  329

לאור  חקיקת  חוקי  היסוד .  ההשלכות  החמורות  שעשויות  להיות  לו  על  הנאשם

  תכלית  ההליך  הפלילי –הובעה  אף  ההשקפה  שבשקילת  האינטרסים  המתנגשים  
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  יש  להעדיף  את  זכותו –להגיע  לחקר  האמת  מזה  והאינטרס  של  סופיות  הדיון  מזה  

של  הציבור של  הנאשם  למצות  את  ההליכים  העומדים  לרשותו  על  פני  זכאותו  

פ "בש;  1  )1(ד  נד"פ,  מדינת  ישראל'  שכטר  נ  822/99פ  "בש(לוודאות  משפטית  

 ). 1 )1(ד נז"פ, מ"הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע' מדינת ישראל נ 6353/02
משפט  בכל  הנוגע  להארכת  מועדים  בהליכים -הקניית  גמישות  דיונית  לבית,  עם  זאת

הכלל  הוא ,  גם  כיום.  נית  לכל  רוחפליליים  אין  משמעותה  פריצת  המסגרת  הדיו

 .  יום45דין פלילי מתוחמת לפרק זמן של -שהגשת ערעור על פסק
שהמבקש  להתגדר  בו  נדרש ,  הארכת  מועד  מעבר  לפרק  זמן  זה  היא  בגדר  חריג  לכלל

לספק  הסבר  להגשת  הערעור  באיחור  וליתן  טעם  על  שום  מה  יש  להיעתר  לבקשתו 

המשפט  בוחן  לעניין  זה  יש  חשיבות -יתבמסגרת  השיקולים  שב.  להארכת  מועד

יידרש  לאיחור  הסבר  מוצק ,  ככול  שמידת  האיחור  ארוכה  יותר;  לאורכו  של  האיחור

 ).  שם9ל בפסקה " הנ1216/85ש "ב(ומשכנע יותר 
ידי -היותו  מיוצג  על-מציין  המערער  כטעם  לאיחור  את  עובדת  אי,  במקרה  דנן.  5

וות  הסבר  מתקבל  על  הדעת  לאיחור  של אין  כדי  לה,  בטעם  זה  כשלעצמו.  דין-עורך

דינו  של -סביר  יותר  להניח  כי  בעת  מתן  פסק.  למעלה  משנתיים  בהגשת  הערעור

המשפט  לא  הפעיל  את -המשפט  לתעבורה  נחה  דעתו  של  המערער  מכך  שבית-בית

אלא  בחר  רק  להאריך  את ,  עונש  פסילת  הרישיון  על  תנאי  שהיה  תלוי  ועומד  נגדו

המערער  התעורר .  מאסר  על  תנאי  לא  נראה  לו  חורגתקופת  התנאי  והעונש  של  

כי  קיים  חשש  שיופעל  נגדו  עונש ,  כעבור  זמן  רב,  לפעולה  רק  שעה  שהוברר  לו

שבנסיבות  אלה  אין  כל  הסבר  סביר  לאיחור  בהגשת ,  כמובן.  המאסר  על  תנאי

 . הערעור
לל הכו,  כי  העונש  שהוטל  עליו,  כי  דחיית  בקשתו  תגרום  לעיוות  דין,  המערער  טוען

כלל  הטלת  עונש  של  מאסר  על -ובדרך,  ייתכן.  הינו  עונש  חמור  מידי,  מאסר  על  תנאי

אולם  יש .  תנאי  בגין  עבירה  של  נהיגה  ללא  רישיון  נהיגה  תקף  מהווה  עונש  לא  קל

המשפט  לתעבורה  היה  המערער  בעל  עבר -כי  כבר  בעת  הרשעתו  בפני  בית,  לזכור

ומאז ,  כאשר  רישיון  הנהיגה  פקעכולל  עבירות  של  נהיגה  ,  עשיר  בעבירות  תנועה

כי  המערער  נהג  ללא ,  מכתב  האישום  עולה,  יתרה  מכך.  בהן"  ומתעשר"הוא  מוסיף  

א  לפקודה  קובע 172סעיף  .  רישיון  נהיגה  תקף  משך  תקופה  של  קרוב  לשלוש  שנים

כי  רישיון  הנהיגה  שלא  היה  לו  תוקף  במשך  תקופה  העולה  על  שנה  אחת  לא  יחודש 

-אם-אלא,  בדיקות  ובבחינות  כאילו  היה  מבקש  רישיון  נהיגהאלא  אם  עמד  בעליו  ב

יוצא  כי  מעמדו  של  המערער  היה  דומה  למעמדו .  כן  פטרה  אותו  מכך  רשות  הרישוי

 . של אדם הנוהג ברכב מבלי שעמד בבחינות הנדרשות
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אין  לומר  כי ,  לאור  עברו  של  המערער  ולאור  אורך  התקופה  בה  נהג  ללא  רישיון

וכאילו  השארתו ,  המשפט  לתעבורה  הוא  עונש  חמור  מדי-יתהעונש  שהושת  עליו  בב

 . בתוקף מהווה עיוות דין לגביו
  ".הערעור נדחה, לאור כל האמור
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הארכת מועד לגבי מועד ערעור על : 'פרק ב
  טענת פסלות –" החלטות אחרות"

החלטות "הארכת מועד לגבי מועד ערעור על : 'פרק ב      טענת פסלות –" אחרות
 : קובעים כי 1982-ב"התשמ, )נוסח משולב(חוק סדר הדין הפלילי  ל148, 147 סעיפים

, ב"התשנ:  תיקון)  (6ה  "התשל)  (ב132  (ערעור  על  החלטה  בטענת  פסלות.  147"
 ) ד"התשס

המשפט -א  לחוק  בתי77בעל  דין  שבדעתו  לערער  על  החלטת  שופט  לפי  סעיף   ) א(
ט  ולא  יימשך  עד ומשהודיע  יופסק  המשפ,  המשפט-יודיע  על  כך  לבית

, הדין-בית-  אב–ובמותב  ,  זולת  אם  החליט  השופט,  להחלטה  בערעור
 . שיש להנמשיך במשפט, מנימוקים שיירשמו

תוך  חמישה  ימים  מהיום  שהודעה  לבעל ,  בפירוט  נימוקיו,  הערעור  יוגש  בכתב ) ב(
 . הדין החלטת השופט

המשפט -  ביתרשאי  נשיא,  )א(קטן  -הוחלט  להמשיך  במשפט  כאמור  בסעיף ) ג(
להורות  על  הפסקת ,  הדין-בית-  אב–ובמותב  ,  העליון  או  השופט  שדן  בערעור

 . המשפט עד להחלטה בערעור
ורשאי  הוא  לבקש ,  מי  שדן  בערעור  יתן  לבעלי  הדין  הזדמנות  לטעון  טענותיהם ) ד(

 . להעיר את הערותיו, אשר על החלטתו הוגש הערעור, מהשופט
 ) ג132(סייג לטענת פסלות . 148

אלא  בהתאם  להוראות ,  טענת  פסלות  לא  תישמע  ולא  תשמש  נימוק  לערעור
 ".147- ו146סעיפים 

בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  לעניין  פסלות  שופט  בהליך   נדונה  3239/991פ  "בש  -ב

 : נקבע כי.  הנימוק לבקשה הוא טעות טכנית והתרשלות שליח.פלילי

 : הבקשה שהוגשה נומקה כדלקמן"
וכן  בשל  התרשלות  של ,  מ  בחישוב  הימים"וטעות  של  הח,  ה  טכניתבשל  בעי'

הוגשה  הבקשה  בסופו ,  שליח  שהתחייב  להגיש  את  הבקשה  עוד  קודם  ליום  זה

                                                           
 .1414) 2(99על -תק, מדינת ישראל' מאיר זבורוב נ 3239/99פ "בש  1
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  '... למאי13ביום , של דבר
כוח  המדינה  התנגד  לבקשה  הן  מהטעם  שמניין  הימים  שחלף  עד  להגשת -בא

רטה  הבעיה  הטכנית  ולא הן  לאור  העובדה  שלא  פו;  הבקשה  כפול  מזה  הקבוע  בחוק

הן  בכך  שגם  הבקשה ,  הוגש  תצהיר  של  השליח  ופירוט  ההתרשלות  המיוחסת  לו

כוח  המדינה -בא.  לפסלות  הוגשה  באיחור  ולא  במועד  הראשון  בו  ניתן  היה  להגישה

מציין  כי  המועדים  הנקובים  להעלאת  טענת  פסלות  ולערעור  עליה  הם  קצרים 

ולכן  יש  להאריך ,  ולא  להאריך  את  ההליך,  מרכדי  שניתן  יהיה  לזכור  מה  נא,  במיוחד

 . מועדים אלו רק בנסיבות מיוחדות
, )פ"החסד:  להלן  (1982-ב"התשמ,  )נוסח  משולב(  לחוק  סדר  הדין  הפלילי  147סעיף  

קובע  את  האפשרות  לערער  על  החלטת  שופט  בעניין  פסלות  באופן  מיידי  ולא 

בו  אין  אפשרות  לערער ,  יליוזאת  כחריג  להליך  הפל,  הדין-במסגרת  הערעור  על  פסק

  האמור  נקבע  כי  ערעור 147בסעיף  .  הדין-אלא  במסגרת  פסק,  על  החלטות  ביניים

. כאמור  יוגש  תוך  חמישה  ימים  מהיום  שבו  הודעה  לבעלי  הדין  החלטת  השופט

והבקשה  שבפני ,  בנוכחות  הצדדים,  2.5.99משפט  קמא  ניתנה  ביום  -החלטת  בית

מדובר  באיחור  ניכר  יחסית  לזמן  שנקצב  להגשת מכאן  ש.  14.5.99הוגשה  רק  ביום  

 . ערעור מעין זה
 530)  2(ד  מא"פ,  הלוי'  הדין  נ-הוועד  המחוזי  של  לשכת  עורכי  293/87ש  "  ב-ב

המקנה  סמכות  לרשם )  נוסח  משולב(המשפט  -  לחוק  בתי90כי  הוראת  סעיף  ,  נקבע

ב  מועד שנקצ,  כמו  זה  שבפני,  חלה  על  כל  אותם  ערעורים,  להאריך  מועדי  ערעור

כי  בניגוד ,  עוד  נקבע.  להגשתם  בלא  שנקבעה  סמכות  מפורשת  להארכת  מועד

, בהתקיים  נימוק  סביר'אין  צורך  בטעם  מיוחד  ודי  ,  לסידרי  הדין  במשפט  אזרחי

 ). שם ('המצדיק הארכת מועד
דין  בעניין  פלילי  נקבע  כי -באשר  לשיקולים  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  על  פסק

 230/86ש  "  ב-ב.  גורם  גורם  לדחיית  בקשה  בהקשר  זהרשלנות  משמשת  ,  ככלל

כי  לאור ,  )356  'בעמ  (לוין'  השופט  ד'  כב  קבע  353)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ

המשפט  בדונו -מהותו  של  ההליך  הפלילי  יש  לתת  סמכות  רחבה  וגמישות  לבית

   חוזר  ומדגיש  את  חשיבות  בירורלוין'  שהשופט  דאף  -על.  בבקשות  להארכת  מועד

 . ההליך הפלילי ואת החשיבות שבהענקת סמכות רחבה להקל בענייני פרוצידורה
 ): 357בעמוד , שם(הוא מוסיף וקובע 

שראוי  להם  שינחו ,  אף  האמור  לעיל  אין  להתעלם  גם  מהיבטים  אחרים-על.  7'

ראוי ,  בין  היתר.  המשפט  שעה  שהוא  דן  בבקשה  להארכת  מועד-את  בית

, י  יש  להציב  גבול  להתמשכותם  של  הליכיםכ,  להתחשב  בכלל  המקובל  עלינו
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וכי  יש  לחזק  את  היציבות  הנדרשת  כסיום  נחזה  של  הליכים  על  כל 

שבעטיים ,  יש  לתת  את  הדעת  לסיבות  ולגורמים;  המשמעויות  הנובעות  מכך

כגון ,  אם  היה  זה  בשל  גורמים  שבשליטת  המערער.  הוגש  הערעור  באיור

, יה  זה  בשל  סיבות  לא  צפויותאו  שמא  ה,  רשלנות  וזלזול  בטיפולו  בעניין

  '.כגון קריאת פתע לשירות מילואים וכולי, שלמערער לא היתה שליטה בהן
  בהחלטתו  בנושא הרשם  ברטובידי  -מבחינה  זו  יש  טעם  רב  בדברים  שנאמרו  על

דוד  בן '  מדינת  ישראל  נ  665/83ש  "ב  (  המבחינה  בין  הליך  פלילי,  הארכת  מועדים

 :  לאמור)365, 363) 3( לזד"פ, אברהם בן חיים שרייבר
  לחוק  סדר 201סעיף  (כפי  שעינינו  רואות  מנוסח  הסעיף  המצוטט  ,  כאן  ...'

המשפט -אין  הגבלה  בסמכותו  של  בית,  )'ל'  נוסח  משולב  ד(הדין  הפלילי  

 ... להאריך מועדים
המשפט  ישתמש  בסמכותו  ויאריך -שבית,  אין  להעלות  על  הדעת,  עם  זאת

גם  כאן  על  המבקש  להסביר .  לי  כדבר  שבשגרהמועדים  שהוחמצו  בהליך  פלי

אם  אכן  סיבה  זו  מתקבלת  על ,  המשפט  לבחון-ועל  בית,  את  סיבת  האיחור

  '.הדעת ומזכה את המבקש בהארכה המבוקשת
שכן ,  מתוך  גישה  נכונה  ועקרונית  זו  צודק  היה  באותו  עניין  לדחות  את  הבקשה

ב  המועד  להגשת כיצד  קרתה  טעות  בחישו,  המבקשת  שם  לא  השכילה  להסביר

 . ומה מקורה של אותה טעות, מי טעה באותו עניין, הערעור
שבקשה  להארכת  מועד ,  פי  אותה  השקפה  עקרונית  בהחלט  מתקבל  על  הדעת-על

, אם  המבקש  ממש  התרשל  בהגשת  הערעור,  תסורב,  גם  בהליך  פלילי,  להגשת  ערעור

שמדובר  באיחור על  אחת  כמה  וכמה  כ,  אם  איחר  מטעם  לא  מובן  ולא  מוסבר  בהגשתו

 ". ניכר יחסית
 : השופט לוין' כבומוסיף 
כשבידי  בעל  הדין  היה  להימנע ,  הנטיה  היא  לדחות  בקשה  כזו,  מאידך  גיסא'

חוסר  עירנות  וחוסר  זריזות  מספיקים  מצד  המבקש :  מאיחור  זה  כך  למשל

) 4(ד  לו"פ,  מנהל  מס  רכוש'  מ  נ"אלבו  בע  916/79עא  (הצדיקו  דחיית  הבקשה  

-ומתן  של  הסניגור  עם  הפרקליטות  להשגת  הסכם  לאי-ול  משאניה;  )393

  '...שלא עלה יפה, הגשת ערעור
' אזי  נ'חג  56/86ש  "  ב-הרשם  ב'  עורך  כב,  כפי  שהתגבשו,  בהסתמך  על  הכללים

 :  את ההבחנה הבאה445) 2(87על -תק, מדינת ישראל
יחור ניתן  להאריך  מועד  בשל  טעם  מיוחד  כאשר  הנסיבות  שבעטיין  חל  הא  ...'

לפי  אותו  עיקרון  טעמים  הנעוצים ...  הן  חיצוניות  ואינן  בשליטתו  של  בעל  הדין
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  התרשלות  של –כגון  ,  בבעל  הדין  עצמו  לא  הוכרו  כמצדיקים  הארכת  מועד

  '...בעל הדין
ככל  שמשך  האיחור :  אך  הייתי  מוסיף  וקובע  זאת,  הבחנה  זו  בעיקרה  מקובלת  עלי

וככל ,  הנוטים  לדחיית  הבקשה,  קים  האחריםכן  יגבר  משקלם  של  הנימו,  ארוך  יותר

כן ,  וככל  שמשך  האיחור  קצר  יותר  או  מזערי,  שמשך  האיחור  קצר  יותר  או  מזערי

 . הנוטים לקבלת הארכה, יגבר משקלם של הנימוקים האחרים
כגון  חשיבותו (משקל  מסויים  ראוי  לייחס  גם  למהותו  של  העניין  שעליו  סב  הערעור  

ככל (וכן  לסיכויים  לכאורה  שבערעור  )  'ו  של  העניין  וכדהיקפ,  המשפטית  והציבורית

 ). שניתן לעמוד על כך על פני הדברים
כי  יש  מקום ,  פי  מבחנים  אלו-על,  שכן  במקרה  שלפני  ברור,  הרחבתי  בהבאת  הדברים

מקום  שלא  היה  הסבר  לטעות ,  השופט  לוין'    כבכפי  שהבהיר.  לדחות  את  הבקשה

 . ום לקבל בקשה להארכת מועדאין מק, בחישוב המועד ומהו מקורה
הסבר  מתקבל  על "לא  כל  שכן  ,  כי  אין  כל  הסבר,  כוח  המשיבה  בטענתו-צודק  בא

כוח  הנאשם -טעות  של  באת;  "בעיה  טכנית"יש  טענה  כללית  בדבר  .  לאיחור,  "הדעת

וכן ,  שגם  היא  אינה  מפורטת  ולא  ברור  כיצד  קרתה  טעות  זו,  בחישוב  הימים

 . אינה מפורטת ואינה נתמכת בתצהירשגם היא , התרשלות של שליח
 " .לא מתקיימים המבחנים להארכת מועד, בנסיבות אלו
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 האיחור: 'פרק ג
 האיחור: 'פרק ג 

סיבת  האיחור  ומשכו  הינם  נתון  מרכזי ,  חרף  הגישה  המקילה  עם  הנאשם  במשפט  הפלילי

, רחשיבותו  של  ההסב.  המשפט  בבואו  להכריע  בקשה  להארכת  מועד-דעת  בית-בשיקול

הינם  אלמנטים )  כמו  מסמכים  רפואיים(צירוף  מסמכים  המעידים  על  סיבת  האיחור  ,  הנמקתו

, כפי  שכבר  ראינו  לעיל,  היעדרם  יביא.  חשובים  אותם  יש  להדגיש  בכל  בקשה  להארכת  מועד

המשפט  במשפט -בצד  הגמישות  הזו  של  בתי.  לא  אחת  לדחיית  בקשה  להארכת  מועד

להציב  גבול  להתמשכותם  של  הליכים  נודעת  חשיבות לב  לעובדה  שיש  -הפלילי  הרי  בשים

 1.לגורמים לאיחור ודרך ביסוסם

שבעקבותיה  הלכו  כל  פסיקות ,  המשפט-דעת  בית-ההלכה  בדבר  השפעת  האיחור  על  שיקול

המשפט  חזר  וניתח  את  ההבדלים -  בית947/852פ  "ע,  230/86  ש"  ב-המשפט  נקבעה  ב-בתי

ובהתייחסו  אף  למהות  האיחור ,  פט  הפליליבין  הארכת  מועד  במשפט  האזרחי  לבין  המש

 : המשפט כי-וסיבתו קובע בית

על  החלטת  הרשם  המכובד ,  ידי  המערער-המוגש  על,  עניינו  של  דיון  זה  ערעור.  1"

 . 51/86ש " בתיק ב16.3.86משפט זה מיום -של בית
להאריך  לה  את  המועד )  המשיבה  בענייננו(הרשם  בהחלטתו  נעתר  לבקשת  המדינה  

. 375/83פ  "ת  -המשפט  המחוזי  בירושלים  ב-דינו  של  בית-עור  על  פסקלהגשת  ער

דת  העונש  ובחלקו  כנגד  זיכוי  המערער  מחלק יערעור  זה  מכוון  בחלקו  כנגד  מ

ידי  המערער  המופנה  כנגד  עצם -ערעור  מקביל  לערעור  אשר  הוגש  על.  מהאישומים

 . ולחלופין כנגד מדת העונש, ההרשעה
ידי  המערער  היא  כי  לא  היה  זה  מן  הראוי -להטענה  המרכזית  המושמעת  ע.  2

בנסיבות  המקרה  דנן  להענות  לבקשת  המשיבה  ולאפשר  לה  להגיש  את  ערעורה 

-וכך  ליתן  תוקף  לכתב  הערעור  אשר  הגישה  המשיבה  למזכירות  בית,  באיחור

 . המשפט הזה לאחר תום המועד הקובע בחוק
וש  בסמכות מיעשה  ש,  בהחליטו  להעתר  לבקשת  המשיבה,  הרשם  המלומד.  3

                                                           
 .1414) 2(99על -תק, מדינת ישראל' מאיר זבורוב נ 3239/99פ "בש  1
 .353) 2(ד מ"פ, מדינת ישראל' עוזי עצמון נ 947/85פ "ע, 230/86ש "ב  2

 



     הארכת מועדים במשפט הפלילי: 'שער ז

 
הארכת מועדים 704 

 

. 1982ב  "התשמ,  )נוסח  משולב(  לחוק  סדר  הדין  הפלילי  201המוקנית  לו  בסעיף  

 : סעיף זה קובע לאמור
להרשות  הגשת  ערעור  לאחר  שעברו ,  לבקשת  מערער,  המשפט  רשאי-בית'

  '.200- ו199התקופות האמורות בסעיף 
ליט דעת  רחב  בבואו  להח-המשפט  שיקול-לבית,  לכאורה,  לשון  הסעיף  מקנה.  4

 . בבקשה כזו ואין הוא מוגבל בתנאים מסייגים
נווכח ,  אם  לצורך  השוואה  ניתן  את  הדעת  לסעיף  המקביל  בתקנות  סדר  הדין  האזרחי

כאשר  מדובר  בבקשה  להארכת  מועד ,  המשפט-עד  מהרה  ששקול  הדעת  הנתון  לבית

להגשת  ערעור  פלילי  הוא  רחב  בהרבה  מאשר  בבקשה  להארכת  המועד  להגשת 

,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528תקנה  (שהרי  לשון  התקנה  המקבילה  ,  יערעור  אזרח

 ...)1984-ד"התשמ
שוני  זה  בין  הכללים  שנקבעו  לעניין  הארכת  מועד  בערעור  פלילי  בהשוואה .  5

 . יש בו מן הטעם, לערעור אזרחי
, מצדיק  שכאשר  מדובר  בהליך  פלילי  ,בורייהצ,  ההגיון  אומר  וההיבט  החברתי

או  כאשר ,  וי  של  אדם  אשר  הואשם  בבצוע  עבירות  כנגד  החברהבהרשעה  או  בזיכ

ראוי  הוא ,  ההשגות  המושמעות  הן  כנגד  מידתו  של  העונש  לקולה  או  לחומרה

תוענק  סמכות  רחבה ,  המשפט  המתבקש  להאריך  המועד  להגשת  ערעור-שלבית

 : אדגים השקפה זו בדוגמאות הבאות. וגמישות רבה בבואו להכריע בבקשה
אפשר  שגם  נשללה  חרותו  והוא ,  ם  בדין  ואות  קין  הוטבע  על  מצחוהורשע  נאש.  א

אם  מבחינה ,  נאשם  זה  גורס  ומוסיף  לטעון  כי  חף  הוא  מכל  פשע.  הושלך  לכלא

האם  תשלל  ממנו  זכותו  לנסות ,  וראוי  היה  לזכותו,  עובדתית  ואם  מבחינה  משפטית

רו ולשכנע  את  דרגת  הערעור  בצדקתו  ותומתו  אך  ורק  משום  שהגיש  את  ערעו

האם  מבחינה  אנושית  וחברתית  ראוי  יהיה  לנהוג  עמו  בנוקשות  אפילו  אם ?  מאוחר

ערעורו  אינו  משולל  סיכוי  ואם  כתוצאה  מכך  אפשר  ותשלל  חתירותו  של  אדם  בשל 

 . כך בלבד
זוכה  נאשם  בדין  והחלטת  הזיכוי  לוקה  על  פניה  בטעות  משפטית  או  עובדתית .  ב

האם  יהיה  זה  מוצדק  שרק  משום .  רוקיימת  סבירות  שזיכוי  זה  יבוטל  בערעו

שתוך  זלזול  בשלטון ,  לפעמים  מסוכן,  שהערעור  הוגש  באיחור  יהלך  חופשי  עבריין

 . פגע בזולת או ברכושו, החוק
קושיות  דומות  יכולות  להתעורר  כשהביקורת  המושמעת  מופנית  כנגד  מידת .  ג

 . אם לקולה ואם לחומרה, העונש
-ובר  בהליך  פלילי  לא  יהא  זה  נכון  שביתכאשר  מד,  אדגיש  ואציין  כי  להשקפתי
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גם  בשלב  של  בקשה  להארכת  מועד ,  המשפט  בבואו  להחליט  בגורלו  של  נאשם

יתעלם  ממכלול  הנסיבות  ומההיבטים  החברתיים  והציבוריים ,  להגשת  ערעור

הנלווים  להליך  זה  ומנקודת  המוצא  כי  עיקרו  של  הליך  זה  הוא  האמת  ועשיית  הצדק 

 . לנאשם ולחברה
ד "  פ,מדינת  ישראל'  קניר  נ  951/80פ  "ע  -  לעניין  זה  החששות  המועלים  בהולמים

  במקום  להיות  מערכת  מאוזנת  ומבוקרת  שנועדה –  שהדיון  הפלילי  517,  505)  3(לה

  יהפך  לכר  של  תכסיסים  והשהיות  בעלי  אופי –לשרת  את  האמת  ולחשוף  אותה  

 . פורמלי
וההליך (של  ההליך  המשפטי  ל  השקפתי  היא  כי  היעד  המרכזי  "ברוח  הדברים  הנ.  6

הוא  אכן  לחשוף  את  האמת  העובדתית  וליישם  עליה  את  הדין  החל )  הפלילי  במודגש

. ינים  ועם  החברהיהדין  והצדק  עם  המתד,  ככל  שניתן,  כדי  שייעשה,  באותן  נסיבות

כלל  יהא  נכון  וראוי  למנוע  סיכול  מגמה  זו  בשל  משגים  פורמליים  שאין  בהם -בדרך

גישה  זו .    לצד  שכנגד  ושניתן  לתקן  את  נזקם  בחיוב  בהוצאותלקפח  או  לגרום  עוול

ראוי  שתנחה  אותנו  בהליך  פלילי  כמוסבר  לעיל  אך  ראוי  שגם  תהיה  לנגד  עינינו  בעת 

 . הדיון בהליכים אזרחיים לרבות בבקשות להארכת מועדים בהליכים אלה
 430/74א  "  ע-  בהשופט  ברנזוןמקובלים  עלי  הדברים  המאלפים  שנאמרו  מפיו  של  

ששון   89/66א  "  ע-החוזר  על  שאמר  כבר  קודם  לכן  ב  (228)  1(ד  כט"  פ,גזית'  בסמן  נ

 : כך הביע את דעתו לאמור). 477) 3(ד כ" פ,קדמה' נ
הפרוצידורה  היא  מסגרת  רחבה  וגמישה  למדי  המכוונת  לתת  לבעל  דין  את '

ההזדמנות  להציג  את  עניינו  בצורה  מלאה  ושלמה  וכך  היא  חייבת  להשאר  גם 

שר  קורית  תקלה  או  כשבעל  דין  עושה  שגיאה  במהלך  המשפט  הניתנת כא

המשפט  להרשות  תיקון -לתיקון  בלי  לגרום  עוול  לבעל  הדין  האחר  ועל  בית

 . כזה בנדיבות וברחבות
כלל  יש  לשבח  את  הרצון  לנהל  משפט  בכל  המהירות  האפשרית -בדרך

. בהילותאבל  דחף  היעילות  אינו  צריך  ליהפך  ל.  וביעילות  רבה  ככל  האפשר

לעולם  אין  לשכוח  שסדר  הדין  אינו  אלא  אמצעי  להשגת  המטרה  הנעלה  של 

 )231  'עמ  ('.עשיית  משפט  צדק  ואין  להפוך  את  האמצעי  למטרה  בפני  עצמה

 ) 73, 57) 3(ד לה"פ, פלוני' פלונית נ 413/80א "ראה לעניין זה גם ע(
  שינחו  את אף  האמור  לעיל  אין  להתעלם  גם  מהיבטים  אחרים  שראוי  להם-על.  7

בין  היתר  ראוי  להתחשב  בכלל .  המשפט  שעה  שהוא  דן  בבקשה  להארכת  מועד-בית

המקובל  עלינו  כי  יש  להציב  גבול  להתמשכותם  של  הליכים  ויש  לחזק  את  היציבות 

יש  לתת  את ;  הנדרשת  בסיום  נחזה  של  הליכים  על  כל  המשמעויות  הנובעות  מכך
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אם  היה  זה  בשל  גורמים .  איחורהדעת  לסיבות  ולגורמים  שבעטיים  הוגש  הערעור  ב

או  שמא  היה  זה  בשל ,  כגון  רשלנות  וזלזול  בטיפולו  בעניין,  שבשליטת  המערער

רות יסיבות  לא  צפויות  שלמערער  לא  היתה  שליטה  בהן  כגון  קריאת  פתע  לש

 . 'מלואים וכו
בהחלטתו  בנושא הרשם  ברטוב  ידי  -מבחינה  זו  יש  טעם  רב  בדברים  שנאמרו  על

מדינת  ישראל   665/83ש  "  ב-ב,  מאבחנת  בין  הליך  פלילי  ואזרחיה,  הארכת  מועדים

 : לאמור, 363) 3(ד לז" פ,שרייבר' נ
 –פ  "  לחסד201סעיף  (כאן  כפי  שעינינו  רואות  מנוסח  הסעיף  המצוטט  ...  '

עם  זאת ...  המשפט  להאריך  מועדים-אין  אין  הגבלה  בסמכותו  של  בית.)  ל.ד

  בסמכותו  ויאריך  מועדים המשפט  ישתמש-שבית,  אין  להעלות  על  הדעת

גם  כאן  על  המבקש  להסביר  את  סיבת  האיחור  ועל .  שהוחמצו  כדבר  שבשגרה

המשפט  לבחון  אם  אכן  סיבה  זו  מתקבלת  על  הדעת  ומזכה  את  המבקש -בית

  '.בהארכה המבוקשת
שכן  המבקשת ,מתוך  גישה  נכונה  ועקרונית  זו  צודק  היה  באותו  עניין  לדחות  הבקשה

,   כיצד  קרתה  אותה  טעות  בחישוב  המועד  להגשת  הערעורשם  לא  השכילה  להסביר

 . ומי טעה באותו עניין ומה מקורה של אותה טעות
פי  אותה  השקפה  עקרונית  בהחלט  מתקבל  על  הדעת  שבקשה  להארכת  מועד -על

, אם  המבקש  ממש  התרשל  בהגשת  הערעור,  תסורב,  גם  בהליך  פלילי,  להגשת  ערעור

על  אחת  כמה  וכמה  כמשדובר  יחסית ,  הגשתואם  אחר  מטעם  לא  מובן  ולא  מוסבר  ב

 . באיחור ניכר
על .  מקובל  עלי  שבהליכים  אזרחיים  ראוי  להקפיד  יותר  בנושאים  של  סדר  הדין.  8

דהיינו  בתהליך  הגשתו  של ,  אחת  כמה  וכמה  כאשר  מדובר  בשלב  שני  של  דיונים

 528זהו  ההגיון  הטמון  גם  בכלל  הקפדני  יותר  שבתקנה  .  הערעור  ובעת  הדיון  בו

אולם  גם  במקרים  אלה  ראוי  שהמגמה  הבסיסית  של  השגת  ההכרעה  הצודקת .  ל"הנ

לב -המשפט  וישקלו  בתשומת-במחלוקת  שבין  בעלי  הדין  תהיה  לנגד  עיניו  של  בית

 . הנסיבות שבעטיין חלה סטיה מכללי סדר הדין התקין
  לתקנות 528פי  תקנה  -במיוחד  על,  סוגיה  זו  של  הארכת  מועד  להגשת  ערעור.  9

משפט  זה  פעמים  רבות  ודומה  שנתגבשו  לגביה -נדונה  בבית,  דר  הדין  האזרחיס

 . כללים מנחים
בולטת  בפסיקתנו  הנטיה  להענות  לבקשה  להארכת  מועד  כאשר  הנסיבות  בעטיין  חל 

, 201/66א  "ע(מחלת  בעל  הדין  :  כך  למשל.  האיחור  אינן  בשליטת  בעל  הדין

רות  מילואים  כשאין יהדין  לש-  של  עורךיציאתו;  )17)  4(ד  כ"  פ,זלינגר'  מונטיפיורי  נ
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; )282,  281)  1(ד  כג"  פ,שפיגל'  מכמורת  נ  210/68ש  "ב(דין  אחרים  -במשרדו  עורכי

א "ע(דינו  -ל  וקשיים  הנובעים  מכך  ביצירת  הקשר  עם  עורך"המצאו  של  בעל  דין  בחו

  ימים  בשל  החומר  הרב 4איחור  של  ;  )233  ,228)  1(ד  לט"  פ,גזית'  בסמן  נ  430/74

ד "  פ,סימקין'  עבודות  עפר  נ  394/66א  "ע(רך  לתאם  עמדה  עם  משרד  ממשלתי  והצו

 ). 250) 4(כ
מאידך  גיסא  הנטיה  היא  לדחות  בקשה  כזו  כשבידי  בעל  הדין  היה  להימנע  מאיחור 

חוסר  עירנות  וחוסר  זריזות  מספיקים  מצד  המבקש  הצדיקו  דחיית :  כך  למשל.  זה

ומתן -נהול  משא;  )343)  4(ד  לו"  פ,מנהל  מס  רכוש'  אלבר  נ  917/79א  "ע(הבקשה  

' המר(שלא  עלה  יפה  ,  הגשת  ערעור-של  הסנגור  עם  הפרקליטות  להשגת  הסכם  לאי

וראה  גם ;  )95פורסם  בתמצית  בקובץ  סביר  טז  (  מדינת  ישראל'  שייקביץ  נ  592/80

 ). ל" הנ665/83ש " וכן ב– 2229 )3(ד יד" פ,ליבוביץ' נסקי נ'שטוצ 423/60' המר
' עוני  נ'ג  56/86ש  "  ב-הרשם  ב'  עורך  כב,  כפי  שהתגבשו,  לליםבהסתמך  על  הכ

 :  את ההבחנה הבאה445) 2(87על -תק, נוסייבה
ניתן  להאריך  מועד  בשל  טעם  מיוחד  כאשר  הנסיבות  שבעטיין  חל  האיחור   ...'

לפי  אותו  עיקרון  טעמים  הנעוצים ...  הן  חיצוניות  ואינן  בשליטתו  של  בעל  הדין

כגון  התרשלות  בעל ,  כרו  כמצדיקים  הארכת  מועדבבעל  הדין  עצמו  לא  הו

  '...הדין
ככל  שמשך  האיחור :  אך  הייתי  מוסיף  וקובע  זאת,  הבחנה  זו  בעיקרה  מקובלת  עלי

ארוך  יותר  כן  יגבר  משקלם  של  הנימוקים  האחרים  הנוטים  לדחיית  הבקשה  וככל 

נוטים כן  יגבר  משקלם  של  הנימוקים  האחרים  ה,  שמשך  האיחור  קצר  יותר  או  מיזערי

 . למתן הארכה
כגון  חשיבותו (משקל  מסויים  ראוי  לייחס  גם  למהותו  של  העניין  נשוא  הערעור  

ככל (וכן  לסיכויים  לכאורה  שבערעור  )  'היקפו  של  העניין  וכד,  המשפטית  והצבורית

 ). שניתן לעמוד על כך על פני הדברים
, דין-  פסקהייתי  מאבחן  גם  בין  מקרה  בו  הוגש  בלאו  הכי  במועד  ערעור  על  אותו

לבין  מקרה  בו  אין ,  ידי  המשיב  באותו  ערעור-והבקשה  מתייחסת  להגשת  ערעור  על

הרי .  הדין  לדיון  נוסף-ערעור  התלוי  ועומד  והענות  לבקשה  היא  שתעמיד  את  פסק

-משהוגש  ערעור  על)  שהשקולים  לגביהם  קפדניים  יותר(אפילו  בהליכים  אזרחיים  

הדרך )  המשיב  בערעור  המקורי(ין  האחר  הרי  פתוחה  לבעל  הד,  ידי  אחד  מבעלי  הדין

עד  שבעה  ימים  לפני  הדיון )  ללא  צורך  בבקשה  להארכת  מועד(להגיש  ערעור  שכנגד  

 ). 1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי434תקנה (
אך  משהוגש  ערעור .  בהליכים  פליליים  לא  מתקיים  הליך  כזה  של  ערעור  שכנגד
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ורת  לא  יהא  זה  מן  הראוי  להקפיד  הקפדה הדין  יועמד  לבק-פלילי  בלאו  הכי  ופסק

 . יתרה עם המשיב שאחר בהגשת ערעורו
 . מכאן לנסיבות המיוחדות של מקרה זה. 10

אשר  הורשע  בעבירות  מס  לפי  פקודת ,  דין  ותיק  ובעל  מוניטין-המערער  הוא  עורך

מדובר  בפרשיות  מלפני  שנים  רבות  ובהליך  שנמשך  זמן ).  נוסח  חדש(מס  ההכנסה  

 . הגיע לכלל הכרעה בדרגה הראשונהעד ש, רב
העונש  אינו  מהכבדים .  מאחרים  הוא  זוכה,  ההרשעה  היא  רק  בחלק  מהאישומים

מאידך .  שם-דין  בעל-לעורך,  אך  בהחלט  אינו  נעים  ואינו  קל  לעכול,  לעבירות  אלה

  אדם –דין  -גיסא  יש  לראות  חומרה  מיוחדת  בעבירות  מס  הכנסה  שחטא  בהם  עורך

לכן  מובנת  גם  אכזבת .  ידי  המחוקק  והשלטונות-אמינות  עלהזוכה  למדה  רבה  של  

 . הפרקליטות מהעונש המתון ומהזיכוי בחלק מהאשומים
אין  בו  בלשון ,  בהרשעתו  של  המערער  בעבירות  דנן,פעם  נוספת,  עצם  הדיון  הפומבי

יעורר  הדים ,  ואפילו  עצם  הגשת  הערעור,  וצפוי  שדיון  כזה,  המעטה  להוסיף  נחת

  .באמצעי התקשורת
על  שום  מה  הגשת  הערעורים  היתה  מלווה  בהיסוסים  רבים  אצל ,  איפוא,  יובן

 . המערער והמשיבה גם יחד
הנמנים  על  הצמרת ,  שאינם  מייצגים  את  המערער  בעניין  דנן,  דין-שני  עורכי

אל  פרקליטות ,  פנו  כשליחי  מצוה,  הדין  בירושלים-המכובדת  של  צבור  עורכי

תהיה  מוכנה  לוותר  על  הגשת  ערעור משאלה  האם  המדינה  -בשאלה,  המדינה

לא  שהבטיחו  שהמערער  ימנע .  הדין  אם  המערער  מצדו  לא  יערער-מטעמה  על  פסק

, אך  הם  נתנו  להבין  כי  זו  משאלת  אשת  המערער  והוא  נוטה  לכבדה,  מלהגיש  ערעור

איני  מוכן  להניח  כי  שליחים .  בו  ויערעריפי  נטיות  ל-הגם  שאין  לשלול  כי  יחליט  על

ובטרם  זכו  לברכת ,  יצאו  לדרך  וטרחו  בעניין  שלא  על  דעת  המערערמכובדים  אלה  

פרקליטות  המדינה  שקלה  בעניין  והביעה  נכונות  להימנע  מלהגיש  ערעור .  הדרך

 . ידי המערער-אם אכן לא יוגש ערעור על, מטעמה
אך  חרף  זאת ,  משמעית  לא  שמעה  פרקליטות  המדינה  מטעם  המערער-עמדה  חד

אם  וכל  אימת  שלא  יעשה ,  הדין  ולא  לעוררו  מרבצו-סקגלתה  נכונות  להשלים  עם  פ

אפילו ,  ערוך  ומוכן  להגשה,  כתב  ערעור  הוכן  אך  נשאר  בידי  הפרקליט.  כן  המערער

 . אם יוסר הערפל והמערער יגיש כתב ערעור מטעמו, ברגע האחרון
ועד  לתום  המועד  הקבוע ,  12-המערער  וסניגוריו  לא  הפיגו  את  הערפל  גם  בשעה  ה

אלא  דווקא ,  המשפט  העליון-  כרגיל  הגישו  ערעורם  לא  במזכירות  ביתשלא.  בחוק

ערעור  זה  הוגש  כרבע .  שפסק  בעניין,  המשפט  המחוזי  בירושלים-במזכירות  בית
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ידע  אל  נכון  את ,  המערער  שמטעמו  פעלו  שליחי  המצוה.  שעה  לפני  תום  המועד

  ולו  גם ,אך  לא  ראה  משום  מה  לנכון  להודיע  לפרקליטות  המדינה  ,עמדת  המדינה

 . כי החליט לערער, מטעמים של הגינות מקצועית בלבד
כשנודע ,  יומיים-מסיבה  זו  נמסר  כתב  הערעור  של  המדינה  באיחור  של  יום

הבקשה .  המשפט  המחוזי-בבית,  במפתיע,  לפרקליטות  דבר  הגשת  הערעור

 .  ימים לאחר מכן10-הפורמלית למתן הארכה הוגשה כ
הבהירות  שהותירו  המערער  או -ת  אם  נוכח  איאפשר  שהמדינה  היתה  מיטיבה  לעשו

אפילו  כתוצאה  מכך  יכה  ערעור  זה  גלים  עזים ,  היתה  מגישה  ערעור  במועד  ,סניגוריו

ל "אך  משנהגה  באורך  רוח  ומתוך  יחס  מתחשב  כנ.  לא  נעימים  באמצעי  התקשורת

מהתחושה  הלא  נעימה ,  למקרא  הדברים,  קשה  להשתחרר.  אין  לבוא  עמה  בטרוניה

אמנע  מלהגדיר .  ות  המדינה  תומרנה  במודע  למצב  המביך  שנקלעה  אליוכי  פרקליט

התנהגות  זו  בביטויים  חריפים  והולמים  יותר  למען  הרגעת  הרוחות  והרפיית  המתח 

 . לקראת הדיון בערעור עצמו
ברור  כי  בנסיבות  המקרה  דנן  ראוי  וצודק  היה  להאריך  את  המועד  להגשת  הערעור 

גם  משום  שהאיחור ,  בות  המיוחדות  של  המקרה  זאת  גם  בשל  הנסי–מטעם  המדינה  

הדין  הוגש  ויישמע  בלאו -גם  מפני  שערעור  על  פסק,  בהגשת  הערעור  היה  מזערי

, איפוא,  צדק.  חס  לערעור  המדינה  כאל  חסר  סיכוייוגם  באשר  אין  סיבה  להתי,  הכי

 ".הרשם בהחלטתו וערעור זה נדחה' כב

 : נקבע כי 822/993פ "בש -ב

שיקולים  שיש  לקחת  בחשבון  בבקשה  להארכת  מועד  להגשת בעבר  נקבעו  מספר  "

 1207/97פ  "  בש;353)  2(ד  מ"  פ.מדינת  ישראל'    נעצמון  230/86ש  "ב(ערעור  פלילי  

ובין  השאר  נקבע  כי ,  )272דינים  עליון  נב  ,  מדינת  ישראל'  שקיראת  נאסר  חמידאן  נ

   ככל–יש  להתחשב  בתקופה  שחלפה  מאז  שחלף  המועד  הקבוע  להגשת  ערעור  

  יש –שחלף  זמן  רב  יותר  יש  צורך  בנימוקים  משכנעים  יותר  להארכת  המועד  

וכן  יש  לקחת  בחשבון  את ,  דין-להתחשב  בשאלה  אם  המערער  היה  מיוצג  בידי  עורך

 . סיכויי הערעור
אולם  ייתכן  כי  המשקל  שיינתן  להם  יהיה ,  שיקולים  אלה  הם  שינחו  אותנו  גם  כיום

ור  חוק  היסוד  וההכרה  המפורשת  בזכויות וזאת  לא,  שונה  מזה  שניתן  להם  בעבר

 . היסוד כאמור לעיל
, 589)  4(ד  מט"פ,  מדינת  ישראל'  גנימאת  נ  2316/95פ  "מתוך  דנהנשיא  ברק  דברי  

                                                           
 .6-7, 1) 1(ד נד"פ, מדינת ישראל' עודד שכטר נ 822/99פ "בש  3
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653 : 
עם  חקיקתם  של  חוקי  היסוד  בדבר  זכויות  האדם  חל  שינוי  מהותי  בשדה '

רות אין  כל  אפש.  ...  כל  צמח  משפטי  שבו  מושפע  משינוי  זה.  המשפט  בישראל

. להבחין  בין  דין  ישן  לדין  חדש  באשר  להשפעות  הפרשניות  של  חוק  היסוד

יש  להפעילו  ברוח ,  פי  הדין  הישן-דעת  מינהלי  המוענק  על-כל  שיקול,  אכן

יש  להפעילו ,  פי  הדין  הישן-דעת  שיפוטי  המוענק  על-כל  שיקול;  חוקי  היסוד

אתו  של כל  נורמה  חקוקה  צריכה  להתפרש  בהשר,  ובכלל;  ברוח  חוקי  היסוד

 . חוק היסוד
ודאי  שחוקי ?  פירוש  הדין  הישן  מהי  האנטומיה  של  השפעת  חוקי  היסוד  על

השינוי  האפשרי  הוא  אך ...  היסוד  אינם  משנים  את  לשונו  של  החוק  הישן

המקום  הגיאומטרי  לשינוי  בהבנת  הדין  הישן  הוא  בתכלית ...  בהבנתנו  אותו

ת  אובייקטבית  זו  נדרש בגדרה  של  תכלי.  ...  האובייקטבית  של  דבר  החקיקה

וכאן  פועל  חוק  היסוד  את  פעולתו ...  לא  פעם  לאזן  בין  ערכי  יסוד  המתנגשים

מכוחו  עשוי  להינתן  משקל  שונה  ממה  שניתן  בעבר  לערכים .  הפרשנית

 . ולאינטרסים הקבועים בו

כתוצאה  מכך  עשויה  להשתנות  נקודת  האיזון  בין  אינטרסים  וערכים  הקובעים 

 ... יבית של החוקאת תכליתו האובייקט

נדרש  בגדריו .  ...  גישה  עקרונית  זו  תופסת  במלוא  העוצמה  לעניין  הדין  הפלילי

בין  זכות  הקורבן  לבין ;  לא  פעם  איזון  עדין  בין  אינטרס  הפרט  לאינטרס  הכלל

פי  המשקל  היחסי  של  הערכים  והאינטרסים -איזון  זה  נעשה  על.  זכות  כנאשם

הוא  מגביר  את  משקלו  של  הערך .  על  משקל  זה  משפיע  חוק  היסוד.  השונים

  '.בין שזהו הקורבן ובין שזהו הנאשם, בדבר זכות הפרט

 : 655 'וממשיך בעמ
לעיתים  ניתן  לערכים  המתנגשים  בעבר  משקל  יחסי  השונה  מזה  המתבקש   ...'

הפרשן  לעיין  מחדש  בפרשנות  שניתנה -במצבים  אלה  מתקשה  השופט...  עתה

ה  מחודשת  זו  צריכה  להיעשות  מזווית בחינ.  ...  בעבר  ולבחון  עצמו  מחדש

וההכרה  בשינוי  העמוק  שהם ,  פרי  ההפנמה  של  חוקי  היסוד,  הראיה  החדשה

  ".'הביאו למשפט ולחברה בישראל
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 : נקבע כי 388/984פ "רע -ב

  לחוק  סדר  הדין 201הסמכות  להאריך  מועד  להגשת  ערעור  פלילי  מקורה  בסעיף  "

המשפט -וראת  החוק  מעניקה  לביתה.  1982-ב"התשמ,  )נוסח  משולב(הפלילי  

אין  הוא ,  ובשונה  מסדר  הדין  האזרחי,  דעת  רחב  בבואו  להפעיל  את  הסמכות-שיקול  

, שרייבר'  מדינת  ישראל  נ  665/83ש  "ב(מוגבל  בקיומם  של  טעמים  מיוחדים  דווקא  

  :גישה זו מיוסדת על ההשקפה כי). 364, 363) 3(ד לז"פ
המשפט  בבואו  להחליט -נכון  שביתכאשר  מדובר  בהליך  פלילי  לא  יהא  זה  '

יתעלם ,  גם  בשלב  של  בקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור,  בגורלו  של  נאשם

ממכלול  הנסיבות  ומההיבטים  החברתיים  והציבוריים  הנלווים  להליך  זה 

ומנקודת  המוצא  כי  עיקרו  של  הליך  זה  הוא  האמת  ועשיית  הצדק  לנאשם 

) 2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  ון  נעוזי  עצמ  947/85פ  "ע,  230/86ש  "ב  ('.ולחברה

353 .( 
מכאן  כי  השיקולים  שיש  לקחת  בחשבון  בבקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור 

 –התקופה  שחלפה  מאז  שחלף  המועד  הקבוע  להגשת  ערעור  ',  בין  השאר,  פלילי  הם

השאלה ,  ככל  שחלף  זמן  רב  יותר  יש  צורך  בנימוקים  משכנעים  יותר  להארכת  המועד

 1207/97פ  "בש  ('דין  וכן  את  סיכויי  הערעור-ג  בידי  עורךאם  המערער  היה  מיוצ

 ").526) 2(97על -תק, מדינת ישראל' שקיראת נאסר חמידאן נ

אף  שההליך  הפלילי  אינו  מחייב  תמיכת  בקשה  להארכת  מועד  בתצהיר  הרי  רצוי  כי  לשם -על

 המשפט  אכן  יצורף  תצהיר  אליו  יש  לצרף  מסמכים  שונים  המעידים  על  סיבת-שכנוע  בית

 .האיחור ומשכו

את  המועדים  אף  מיוזמתו  וללא  פניית  בעל ,  בנסיבות  חריגות,  המשפט  רשאי  להאריך-בית

  5.דין

 : מבין סיבות לאיחור בולטות הסיבות כגון אלה שתפורטנה להלן

העדר  ייצוג  בנסיבות  מסויימות  בהן  בעל  דין  טעה  בספירת  הימים  יהווה  נימוק  .1

 ;להארכה

 ;חידוש הלכה .2

                                                           
 .408) 1(98על -תק, מדינת ישראל' נ' ציפי דרורי ואח 388/98פ "רע  4
 .1353' עמסדר הדין הפלילי קדמי בספרו על ' י: רשימת הסיבות לקוחה מתוך  5
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 ; הטעיה של בעל הדין, מים שאינם בשליטת בעל הדין כגון ענייני בריאותגור .3

 ;אינו סיבה –דין ולקוחו -סכסוך בין עורך .4

 ;טעות שבדין אינה סיבה . 5

 ;רשלנות והעדר זריזות אינם מהווים סיבה . 6

 ; מהווה סיבה–סבירה של מועד -קביעה בלתי . 7

 ; מהווה סיבה –קיום עיוות דין  . 8

 ;ומתן אינו מהווה סיבה-משא .9

 ; מהווה סיבה–סיכוי סביר לערעור  . 10

 ; מהווה טעם–חשיבות העניין  .11

 ;העדר אמצעים כספיים . 12

 ;הדין מהווה סיבה-תקלות בהודעה על פסק . 13

 ;מהלך של הגשת רשות ערעור מקום שיש ערעור בזכות לא מהווה סיבה . 14

  6.סיבההפרש ענישה משמעותי מהווה  . 15

                                                           
 .1354-1355עמוד  ,על סדר הדין הפלילי, קדמי' אה יר  6
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  לביצוע צו הריסה –הארכת מועד : 'פרק ד
  לביצוע צו הריסה –הארכת מועד : 'פרק ד 
  :גל' שופט מ' כב נפסק מפי 2373/001) ם-י(פ "ע -ב

 : המחלוקת"
קצב  המחוקק  שלושים ,  1965-ה"התשכ,  לחוק  התכנון  והבניה)  ט(א238בסעיף  .  1

'   בעמ450,  ה"ח  התשנ"ס(ה  "  מתשנ43בתיקון  .  ימים  בלבד  לביצוע  צו  הריסה  מינהלי

אם  ראה  כי  מן  הנכון  לעשות 'להאריך  תקופה  זו  ,  המשפט-הוספה  סמכות  לבית)  480

 : בחלקיו הרלוונטיים לענייננו, זהו נוסח הסעיף. 'כן
לא  יבוצע  צו  הריסה  מינהלי  אם  חלפו  שלושים  ימים  מיום  הגשת  התצהיר ...'

המשפט  הדוחה  את -ה  של  ביתאו  מיום  מתן  ההחלט)  א(קטן  -כאמור  בסעיף
ורשאי ,  הכל  לפי  המאוחר,  אם  ניתנה  החלטה  כאמור,  הבקשה  לביטול  הצו

 ' .אם ראה כי מן הנכון לעשות כן,  הימים30המשפט להאריך את תקופת -בית
-הערעור  שלפנינו  מתמקד  בשאלות  הנוגעות  להיקף  הסמכות  ולמידת  שיקול.  2

בגדרו  מלין ).  ט(א238ל  לסעיף  "הנבמסגרת  הסיפא  ,  המשפט-הדעת  המסורים  לבית

-שבה  נעתר  בית,  )1556/00ש  "בתיק  ב  (28.8.00המערער  על  ההחלטה  מיום  

והורה  להאריך  את  תקופת ,  המשפט  לעניינים  מקומיים  בירושלים  לבקשת  המשיב

מועדי  הצו  האמור .  מניין  שלושים  הימים  שנקבעו  לביצוע  צו  ההריסה  המינהלי

משלא  עלה  בידי .  כי  ערעור  שבהם  נקט  המערערעקב  הלי,  הוארכו  גם  קודם  לכן

באה  בקשתו ,  משפט  זה-בתום  הליך  הערעור  בבית,  המשיב  לבצעו  בזמן  שנקצב

  ...ל להארכת מועד נוספת"הנ
 השיקולים להארכת התקופה 

בקבעו  הסדרים  נוקשים ,  מלכתחילה  המחוקק  הגביל  את  הרשות  המקומית.  7

כי ,  במסגרת  זו  נקבע.  ו  הריסה  מינהליהנוגעים  לקצב  ביצוע  הפעולות  הקשורות  לצ

מכוח  צו ,  לא  ראוי  לאפשר  לרשות  להאריך  את  משך  זמן  מימוש  הליך  ההריסה

ראש  הוועדה  המקומית  לתכנון -יושב'  כהן  נ  6034/99פ  "רע(ללא  הגבלה  ,  מינהלי

, גישה  זו  נבעה  מטיבו  הדרסטי  של  ההליך).  438)  1(ד  נד"פ,  ולבניה  ירושלים

לנוכח  המגמה  להילחם  בנגע  הבניה ,  הרשעה  בפליליםהמבוצע  בטרם  משפט  ו
                                                           

 .10598) 3(2000מח -תק, ר הוועדה המקומית"יו' אנס עטון נ 2373/00) ם-י(פ "ע  1
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מניעת  בניה :  האיזון  בין  האינטרסים  המנוגדים.  הפושה  מכל  עבר,  חוקית-הבלתי

אל  מול  זכותו  של  הפרט  להליך  שיפוטי  ראוי  והוגן ,  חוקית  בהיקפים  מבהילים-בלתי

, עקא-דא.    הוביל  לקציבת  מועדים  קצרים  ומצומצמים–בטרם  ישונה  מצבו  

כי  במתכונתו  המקורית  קופח  קמעה ,  יון  בהפעלת  ההסדר  בחוק  לימדשהניס

 . האינטרס הראשון
מנת  לאפשר  לה -על,  בנסיבות  אלו  שונה  במעט  האיזון  והוקל  הנטל  על  הרשות

א  לחוק 238להגשמת  המטרות  והיעדים  שבתכלית  סעיף  ,  מרחב  תמרון  הולם  יותר

ב  בסעיפי  המשנה  של  סעיף הוכפל  פרק  הזמן  שהיה  נקו,  למשל,  כך.  התכנון  והבניה

לפיה ,  כך  גם  הוסרה  הדרישה;  )123,  ד"ח  התשנ"ס,  38תיקון  (לחוק  )  א(א238

כתנאי ,  המהנדס  החותם  על  התצהיר  חייב  לקיים  בעצמו  ביקור  פיסי  באתר  הבניה

לפי  ידיעתו "הדרישה  בחוק  לגבי  נושא  זה  הומרה  להצהרה  .  לחתימתו  האמורה

' סאלם  נ  566/96)  ש"ב(פ  "ע  -כך  ב-ו  עלרא;  ל"  הנ43תיקון  (בלבד  "  האישית

 ). 422) 8(דינים מחוזי כו, הוועדה המחוזית
, מכיוון  שבמקורות  ההיסטוריה  החקיקתית  אין  הסבר  לסיבה  הסובייקטיבית

  שכן  הצעת –ל  "  הנ43במסגרת  תיקון  ,  )ט(א238שהובילה  להוספת  הסיפא  בסעיף  

 –התייחסות  מפורשת  לכך  החוק  לא  כללה  תיקון  זה  וגם  בדברי  הכנסת  לא  מצאנו  

זו  מיועדת .  לאתר  את  תכלית  החקיקה,  פי  קריטריונים  אובייקטיביים-על,  ניתן

: למשל(כל  אימת  שקיימת  הצדקה  לכך  ,  להקל  במידה  מסויימת  על  הכבלים  הטכניים

כי  לעיתים  הם ,  ידוע  הדבר.  עקב  הליכים  משפטיים  לביטולו,  דחיה  של  ביצוע  הצו

שכן ,  כי  המדובר  ביוצא  מן  הכלל,  עם  זאת  מובן).  למבוט-נמשכים  פרק  זמן  בלתי

ובגבולות  הזמן  הסטטוטורי ,  פי  הכלל  שומה  לבצע  את  הצו  מהר  ככל  האפשר-על

-הוועדה  המקומית  לתכנון  ולבניה  תל  5635/93פ  "  רע-ראו  ב,  לתכלית  האמורה(

 ). 'ז-'מול ו (403, 397) 2(ד מח"פ, עורקבי' יפו נ-אביב
הוספה  למרות  שלפי  הלכת )  ט(א238  כי  הסיפא  לסעיף  ,במאמר  מוסגר  יוטעם  כאן

  ולא  רק –אין  קיימת  מניעה  להתחיל  מחדש  בהליכים  מינהליים  ,  המשפט-בית

 –ראש  הוועדה  המקומית  -יושב'  אבו  טיר  נ  47/92א  "רע(  אם  הצו  פקע  –שיפוטיים  

למרות  שלאור  הפתרון  האמור  הנזק  לציבור :  כלומר).  699)  1(ד  מו"פ,  ירושלים

  ראה  המחוקק  חשיבות  להוסיף –הפיך  -אינו  בלתי,  ת  הצו  בשל  חלוף  המועדמפקיע

שמגמתו  היתה  להקל  עם  הרשות ,  אין  זאת  אלא.  את  סמכות  הארכת  המועד

 . כל אימת שהנסיבות מצדיקות זאת, המינהלית לבצע צו הריסה
 הדיון בטענות לגופן 

ים  טעמים כי  קיימ,  משפט  קמא  בחן  את  הטענות  שהוצגו  לפניו  ומצא-בית.  8
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זאת  לאור  הנסיבות  המיוחדות  שאליהן ,  מספיקים  המצדיקים  את  ההיענות  לבקשה

מכיוון  שלא  ניתן  היה  לבצע  את  הצו ,  עקב  הצורך  בעריכת  תיאומים,  נקלעה  הרשות

, כוחו  המלומדת  של  המשיב-כעולה  מטענות  באת.  בלא  סיוע  מסיבי  מצד  המשטרה

ורים  מוקדמים  משותפים  והיערכות בעריכת  סי,  המדובר  בהיקף  רב  מאוד  של  שוטרים

, ניתן  לקבל  כי  חל  שיבוש  בהשלמת  ההליך,  בנסיבות  הזמן  והמקום.  רצינית  מראש

. רשלנות  או  חוסר  אכפתיות  מצד  הרשות  או  מצד  מי  מטעמה,  שלא  עקב  הזנחה

, כך  שהמשיב  המתין  לשבוע  האחרון  ובכך  התרשל-על,  כוח  המערער-טענת  בא

גם ,  האמור  בו  לעניין  זה.  משפט  קמא-לפני  ביתנסתרה  עובדתית  בתצהיר  שהוגש  

כי  הפניה  למשטרה  נעשתה  כבר  ביום ,    שם  נרשם2בסעיף  .  לא  הוזם  בחקירה  הנגדית

 . משפט זה-ימים ספורים לאחר סיום הליך הערעור בבית: דהיינו, 10.7.00
מקובל  עלינו  כי  על  הרשות  לנקוט  בכל  האמצעים  הסבירים  ולפעול  בזריזות ,  אכן

כל  אימת  שמוכחת  תקלה  סבירה  בעטיים  של ,  ואולם.  לשם  ביצוע  הצוהראויה  

שסדרי  העדיפות  שלהם  אינם  מוכתבים  בהכרח ,  )דוגמת  המשטרה(גורמים  חיצוניים  

עד  לגבולות ,  ניתן  להתחשב  בדבר,  מהמועדים  הנקובים  בחוק  התכנון  והבניה

. ל"המשפט  בנושא  הנ-הדעת  המסור  לבית-זוהי  הנפקות  של  שיקול.  מסויימים

לא  התעלמנו  מהשיהוי  שחל  מאז  הפניה  הראשונה  אל  המשטרה ,  בהקשר  לנאמר

כי  באיזון  הכולל  הדבר  יורד  לשורשם  של ,  אולם  לא  מצאנו,  ועד  לפנייה  השניה  אליה

 . דברים
הזמין  אותנו  לקבוע  כללים  סדורים  ומפורטים ,  כוחו  המלומד  של  המערער-בא.  9

המשפט  לעניינים  מקומיים  להפעיל -שעל  בית,  הדעת-לגבי  מתכונת  הפעלת  שיקול

אינני  סבור  כי  יש  צורך  לקבוע  מראש  מסמרות .  בבואו  לשקול  אם  להאריך  את  המועד

תוך  גיבוש  ההלכה  מעניין ,  טוב  לדעתי  אם  הדבר  ייעשה  לפרקים.  מפורטות  בנושא

סיבה  בעלת "כי  לשם  הארכת  המועד  נדרשת  ,  עם  זאת  ניתן  לומר  באופן  כללי.  לעניין

 .  לא סגי–ה רגילה ושגרתית בסיב". משקל
המחייבת  טעמים  מיוחדים  להארכת  מועד ,  הדרישה  הנוהגת  בהליכים  האזרחיים

, )1984-ד"התשמ,  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי,    סיפא528תקנה  (הנקוב  בחיקוק  

על  סדר  הדין קדמי  '  י:  ראו(אינה  חלה  בהליכים  פלילים  או  בהליך  מהסוג  דנן  

 ). 1126-1127, ח"התשנ,  הדין בראי הפסיקה– )ספר שני(חלק שני  – בפלילים
די  אם  המבקש  יצביע  על  נימוק  סביר  וכי  גורם  האיחור  אינו ,  להארכת  מועד  בפלילים

כי ,  מובן.  353)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86ש  "ב(נובע  מרשלנותו  

כי  לאור  הצורך ,  חרף  זאת  נראה  לנו).  למשך  זמן  האיחור  יש  משקל  ממשי  בנושא

תוך  הגשמת  התכלית  שלשמה ,  לאזן  בין  האינטרסים  השונים  המיוחדים  לסוגיה  דנן
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  נדרש  טעם –  כמפורט  לעיל  –א  לחוק  התכנון  והבניה  238נועד  ההסדר  בסעיף  

בגדר ,  המשפט  ייעתר  לבקשה-מנת  שבית-על,  סיבה  בעלת  משקל:  דהיינו,  ממשי

 . הדעת המסור לו-שיקול
,   לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528ה  בתקנה  כי  הגישה  הרוא,  במאמר  מוסגר  יוטעם

  או 1981-א"התשמ,  כמשמעותו  בחוק  הפרשנות,  "חיקוק"נורמה  החלה  על  כל  

  מתייחסת  למועד –"  חוק  או  תקנה"כל  :  לאמור,  )נוסח  חדש(בפקודת  הפרשנות  

בנסיבות  שבהן  המחוקק  אינו  מתייחס  מפורשות  לאפשרות ,  הקבוע  בחקיקה

א "ע:  לגישה  האמורה  ראו(יננו  וכמבואר  לעיל  לא  כן  בעני.  ההארכה  של  המועד

-'מול  א  (398,  393)  4(ד  לו"פ,  מנהל  מס  רכוש  וקרן  פיצויים'  מ  נ"אלבר  בע  916/79

 ). 'ב
הכוונה  לטיעון .  טענה  אחת  מטעם  המערער  ראויה  להתייחסות  מיוחדת  נוספת.  10

המשפט -  הימים  למן  ההארכה  בבית30מכיוון  שחלפו  ,  בדבר  פקיעתו  של  הצו

המשפט  המחוזי  קבע  את  תקופת -בית,  כזכור.  מבלי  שניתן  צו  מאריך  נוסף,  חוזיהמ

  ועד 4.8.00שהיה  צריך  לבצעו  עד  ליום  ,  פשיטא.  6.7.00מיום  ,    יום30ביצוע  הצו  תוך  

, 6.8.00ביום  ,  כאשר  קודם  לכן,  28.8.00משפט  קמא  ניתנה  ביום  -החלטת  בית.  בכלל

טוען ".  עיכוב  ביצוע"המורה  על  ,  ניתנה  החלטה  בכתב  יד  על  גבי  הבקשה  עצמה

, כי  אפילו  אם  נראה  בהחלטה  לעיכוב  ביצוע  כהארכת  מועד  זמנית,  דין  ארשיד-עורך

 . עדיין הדבר נעשה לאחר פקיעתו של הצו
מבחינים  בין  המועד  שבו ,  לעניין  הארכות  מועדים  והעמדת  מירוץ  הזמן  לביצוע  הדבר

זמן  החולף  בין  מועד  הגשת ה.  הוגשה  הבקשה  לבין  המועד  שבו  ניתנה  ההחלטה

אינו  מצוי ,  המשפט  לבין  מועד  הבאתה  לפני  השופט-הבקשה  למזכירות  בית

מטעם  זה  מונים  את  תקופת  ההתיישנות  עד .  בשליטת  בעלי  הדין  ואין  לחייבם  בגינו

הוא .    עד  ליום  הגשתו–כך  גם  את  פרק  הזמן  להגשת  ערעור  .  ליום  הגשת  התובענה

הגם .  לפני  חלוף  המועד:  דהיינו,  3.8.00ה  ביום  הבקשה  דנן  הוגש.  הדין  גם  כאן

להאריך  מועד  גם  לאחר  חלוף  התקופה ,  מההיבט  הפורמלי,  משפט  מוסמך-שבית

עדיין  לעיתוי  הגשתה  יש  משמעות ,  ואפילו  אם  הבקשה  הוגשה  לאחר  תום  התקופה

 סדרי  הדין  האזרחיזוסמן  '  ר  י"ראו  בספרו  של  ד(המשפט  -דעת  בית-מבחינת  שיקול

, באין  הוראה  אחרת,  בין  כה  ובין  כה:  "886  )לוין'  ר  ש"יעית  בעריכת  דשב'  מהד(

"). גם  לאחר  שכבר  עבר,  המשפט  והרשם  להאריך  את  המועד  בדיעבד-רשאים  בתי

היא  חלה  על  הארכות .  גישה  זו  אינה  אופיינית  לתחומי  המשפט  האזרחי  בלבד

  החיקוק רק  אם,  ברגיל.  בנתון  לתכלית  שביסוד  קביעת  כל  מועד,  מועדים  בכלל

המשפט -לא  יוכל  בית,  מחייב  הגשת  בקשה  מסויימת  בתוך  התקופה  הקצובה
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ועיתוי  מתן ,  בענייננו  הוגשה  הבקשה  בתוך  המועד.  לשעות  לה  עת  הוגשה  לאחר  מכן

מהיבט  זה  פקיעתו  של  הצו  לאו .  המשפט  אינו  מעלה  ואינו  מוריד-החלטת  בית

צו  הארכת ,  ל  מקרהבכ.  זאת  לאור  הבטלות  היחסית  החלה  בנושא,  פקיעה  היא

' מדינת  ישראל  נ  823/84פ  "ע:  השוו(המועד  כולל  בחובו  גם  יסוד  של  חידוש  הצו  

אך  בבחינת  דרך  הפעלת ,  עסקינן  איפוא).  'ז-'  מול  ו400,  393)  2(ד  לט"פ,  הררי

בכך  לא  מצאנו .  האם  הופעל  כראוי  אם  לאו:  לאמור,  המשפט-הדעת  של  בית-שיקול

 . כל פגם
דעת -ולאחר  שלא  נמצא  פגם  כלשהו  בשיקול,  האמורותבמכלול  הנסיבות  .  11

  אני  מציע  לחברי  להרכב –הערכאה  הקודמת  והיתה  הצדקה  להאריך  את  המועד  

נראה ,  ולאור  מאורעות  הימים  האחרונים,  כיוון  ששוב  חלף  זמן.  לדחות  את  הערעור

כי  צו  ההריסה ,  כן  אני  מציע  לקבוע  גם-על.  כי  ביצוע  הצו  בטווח  הקרוב  אינו  מעשי

 " .דיננו זה- יום מעת מתן פסק90המינהלי יבוצע תוך 
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 המשפט -הארכת מועד בהליכי בזיון בית: 'פרק ה
 המשפט -הארכת מועד בהליכי בזיון בית: 'פרק ה   

המשפט  דומים  לאלה -המשפט  בבקשה  להארכת  מועד  בהליכי  בזיון  בית-שיקולי  בית

בקשה  להארכת  מועד כאן  נדחתה  .  4445/011  פ"  בש-כך  נפסק  ב.  הנהוגים  במשפט  האזרחי

 'כבנפסק  מפי  .  המשפט-להגשת  בקשה  לרשות  ערעור  על  החלטה  לפי  פקודת  בזיון  בית

  :שחם'  עהרשם

המתייחסת  למועד ,  "או  לקביעה  שאין  בה  צורך,  להארכת  מועד"בפני  בקשה  "

  ...המשפט המחוזי בחיפה-דין של בית-הגשתה של בקשת רשות לערער על פסק
  דיון משפטי

השאלה  הראשונה  החשובה  לעניין  היא  מה  מהותו  של  ההליך  נשוא  הבקשה )  א.  (6

הדעת  אשר  עליי  להפעיל -נפקותה  של  השאלה  נוגעת  לטיב  והיקף  שיקול.  שבפני

הרי  שלצורך  קבלת  ארכה ,  מקום  בו  מדובר  בהליך  אזרחי.  בדיון  בבקשה  למתן  ארכה

  לתקנות 528תקנה  (חד  על  המבקש  להצביע  על  טעם  מיו,  של  מועד  שנקבע  בחיקוק

אין ,  מקום  בו  מדובר  בהליך  פלילי,  לעומת  זאת).  1984-ד"התשמ,  סדר  הדין  האזרחי

, )נוסח  משולב(  לחוק  סדר  הדין  הפלילי  201סעיף  .  בדין  דרישה  לטעם  מיוחד

להרשות ,  לבקשת  מערער,  המשפט  רשאי-בית'  כי,  לעניין  זה,    קובע1982-ב"התשמ
 199עור  לאחר  שעברו  התקופות  האמורות  בסעיף  הגשת  ערעור  או  בקשה  לרשות  ער

הדעת  במתן  ארכה  בהליכים  פליליים  אינו  מוגבל -שיקול,  בהתאם  לכך.  '200  -ו

 230/86ש  "  ב-בלוין  '  השופט  דראו  החלטתו  של  (והוא  רחב  יותר  ,  בטעמים  מיוחדים

 ). 355) 2(ד מ" פ,מדינת ישראל' עצמון נ
 528סדר  הדין  הפלילי  לבין  תקנה    לחוק  201ההבדל  בין  ההסדר  שבסעיף  )  ב(

הוא  משקף  את  השוני  המהותי  בין  ההליך .  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  אינו  מקרי

, מעצם  טיבו,  טמון  בו.  ההליך  הפלילי  הוא  מיוחד.  הפלילי  לבין  ההליך  האזרחי

. פוטנציאל  לפגיעה  קשה  בחירותו  של  אדם  ולהכתמה  קשה  לא  פחות  של  שמו  הטוב

  יש  בו  היבט  דומיננטי  בקביעת  גורלו  ועצם  מהלך  חייו  של ,פעמים  רבות,  בשל  כך

 . מאפיינים אלה אינם מתקיימים בהליכים אזרחיים רגילים, כלל-בדרך. אדם

                                                           
 .210) 1(ד נו"פ, 'אהרון קצובשווילי ואח' נ' אריאלה גל ואח 4445/01פ "בש  1

 



     הארכת מועדים במשפט הפלילי: 'שער ז

 
הארכת מועדים 720 

 

רגישות  מוגברת ,  ובכלל  זה  בבקשת  ארכה,  מובנית  בסדרי  דיון  הפלילי,  על  רקע  זה

  יותר 'פתוחה'בגדר  זה  נקבעה  מסגרת  נורמטיבית  ).  או  הנידון(למצבו  של  הנאשם  

מסגרת  זו  מצאה  ביטוי  גם .  דין-גם  לדיון  בבקשות  למתן  ארכה  לצורך  ערעור  על  פסק

הדעת  במסגרת  בקשות  למתן  ארכה  לצורך -בה  נקבע  כי  שיקול,  בהלכה  הפסוקה

ראו (הגשת  ערעור  פלילי  רחבה  מזו  הנקוטה  בבקשות  מקבילות  בהליכים  אזרחיים  

 ). ל"הנעניין עצמון 
-פני  הוא  הליך  של  בקשה  לפי  פקודת  בזיון  ביתההליך  נשוא  הבקשה  שב)  ג(

, משפט-צו  של  בית,  המשפט  קובעת  כי  לעניין  ערעורים-פקודת  בזיון  בית.  המשפט

דין -יהא  ניתן  לערעור  באותם  התנאים  הנוהגים  בערעור  על  פסק',  המטיל  עונש
כי  אותה ,  מהוראה  זו  עולה).  לפקודה)  1(8סעיף    ('פלילי  המטיל  עונש  כיוצא  בזה

ובקשת  רשות  ערעור  פלילי (  נורמטיבית  החלה  על  סדרי  הדין  בערעור  פלילי  מסגרת

בגידרה  של .  המשפט-חלה  גם  על  ערעור  במסגרת  פקודת  בזיון  בית,  )בכלל  זה

הנזכרת ,    לחוק  סדר  הדין  הפלילי201מסגרת  נורמטיבית  זו  מצויה  גם  הוראת  סעיף  

 . כי זו ההוראה החלה על העניין שבפני, מכאן.לעיל
 201האם  החלת  סעיף  ?  הדעת  שיש  להפעיל  בבקשה  שבפני-הו  טיב  שיקולמ)  ד(

לחוק  סדר  הדין  הפלילי  גוררת  באופן  אוטומטי  את  המסקנה  כי  מדובר  בהליך  פלילי 

נדרשת  בדיקה  של  מהות .  התשובה  לשאלה  היא  זו  בשלילה,  לדעתי?  לכל  דבר  ועניין

אינה  מעידה  בהכרח כותרת  ההליך  .  ולא  רק  של  כותרתו,  ההליך  נשוא  בקשת  הארכה

אף  שמהותו ,  "אזרחית"מוכרים  המקרים  בהם  כותרתו  של  הליך  הוא  ,  כך.  על  טיבו

ולעניין  זה ,  ערעורי  משמעת  בענייני  רופאים,  למשל,  ראו(קרובה  יותר  לפלילים  

. 661)  2(ד  מה"  פ,ברון'  שר  הבריאות  נ  471/91א  "  בש-  בהנשיא  שמגרהחלטת  

גירוש  גרמה  לכך  שבהליך  מינהלי  אומצה חומרת  הסנקציה  של  ,  במקרים  אחרים

צ "ראו  בשג(מידה  דומה  לזו  שאומצה  בהליך  הפלילי  לעניין  הסרת  חיסיון  -אמת

 7בפסקה  (  529)  1(ד  מג"פ,  ל  בגדה  המערבית"מפקד  כוחות  צה'  שכשיר  נ  497/88

 ). הדין-לפסק
" פלילית"העובדה  שמדובר  בהליך  שכותרתו  .  היגיון  דומה  חל  גם  במקרה  שבפני

המידה -לשם  איתור  אמת.  ה  מחייבת  בהכרח  כי  כך  תהיה  גם  מהותו  של  ההליךאינ

-אמת.  נדרשת  בדיקה  של  טיב  ההליך  בו  מדובר,  החלה  על  בקשה  מן  הסוג  שבפני

המידה  ביחס  להליך -במהותו  לא  תהיה  זהה  לאמת"  אזרחי"המידה  ביחס  להליך  

  מאפשרת היא.    היא  רחבה201לשונה  של  הוראת  סעיף  ,  אכן.  במהותו"  פלילי"

המידה  להכרעה  בבקשה  למתן  ארכה  ובין  מהות  ההליך  בו -יצירת  התאמה  בין  אמת

. מתבקשת  בחינה  של  מהות  הליך  הבזיון  הנשוא  הבקשה  שבפני,  בשל  כך.  מדובר
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וכיצד  הם  באים  לידי  ביטוי  במהותו  של ,  מהם  המאפיינים  הרלוונטיים  של  הליך  זה

 ? והדעת לעניין הארכת מועד לגבי-ההליך ובשיקול
, בהקשר  העומד  לדיון.  המשפט  עוסקת  בנושאים  שונים-פקודת  בזיון  בית)  א.  (7

תכליתם  של ".  בזיון  אזרחי"המכונים  גם  ,    לפקודה6המדובר  בהליכים  לפי  סעיף  

אשר  מטרתה  היא  להביא  לאכיפתו  של ,  הליכים  אלה  היא  ליצור  מערכת  תמריצים

, וק  ההוצאה  לפועל  ח82למעט  חריג  מפורש  אחד  בסעיף  (ככלל  .  הדין-פסק

הליכי  הבזיון  אינם ,  )היוצר  מסלולים  מקבילים  לעניין  צו  לסילוק  יד,  1967-ז"התשכ

 . פי חוק ההוצאה לפועל-דין הניתנים לביצוע על-מיועדים לביצועם של פסקי
צווים  מסוג  לא  תעשה  ולצווים  אחרים 'הליכי  הבזיון  נועדו  בעיקרם  ל,  במסגרת  זו)  ב

-דין  וחשבון  של  הוועדה  לתיקון  דיני  אי  ('ישי  מצד  החייבהדורשים  שיתוף  פעולה  א

דין  שכל  עיקרו -פסק...  'ב,  למשל,  מדובר).  3  'בעמ,  1970,  משפט-ציות  לצווי  בית

, או  באיסור  לקיים  מופע  פומבי  או  לפרסם  לשון  הרע,  באיסור  להקים  רעש

מהדורה ,  אביב-תל  (הוצאה  לפועל  הליכים  והלכות,  בר  אופיר'  ד  ('והאיסורים  הופרו

לא  יפעילו ...  'כי  ,  הגישה  הבסיסית  היא).  494בעמוד  ,  )1999  5'  עדכון  מס,  רביעית

מקום  שפתוחות  לפני  הזוכה  דרכי  סעד  אחרות .)  ש.  ע–לפקודת  הבזיון    (6את  סעיף  

-  עשוי  איפוא  להידחות  על6פי  סעיף  -המגיש  בקשה  על...  כגון  הליכי  הוצאה  לפועל

ראו ;  494  'בעמ,  ל"בספרו  הנ,  בר  אופיר  ('ע  אחרתהסף  אם  לא  ישכנע  שאין  דרך  ביצו

 ). 3 'בעמ, ל"גם הדין וחשבון הנ
הדין  בדרך -המשפט  היא  להביא  לאכיפת  פסק-הטכניקה  של  פקודת  בזיון  בית)  ג(

המשפט  במסגרת  הליך -ידי  בית-של  הטלת  קנס  או  מאסר  אם  יפר  צו  שניתן  על

הוא  השלב  נשוא  בקשת ,  שוןבשלב  רא).  המשפט-  לפקודת  בזיון  בית6סעיף  (הבזיון  

אם .  המשפט  לקבוע  כי  אמנם  היתה  הפרה  של  צו  שיפוטי-על  בית,  הארכה  שבפני

אם ,  ובו  סנקציה  עתידית,  המשפט  צו  לתיקון  ההפרה-מוציא  בית,  קבע  כי  כך  היה

 . לפי העניין, ידי מחדל-ידי מעשה ובין על-בין על, הפרת הצו לא תתוקן
. סנקציה  האמורה  עשויה  להיות  קנס  און  מאסרה,    לפקודת  הבזיון6פי  סעיף  -על

המדובר  במנגנון  אשר  האפקט  המעשי  של  הפעלתו  אינו  שונה  מזה  של ,  מבחינה  זו

אם  כי  המדובר  בשלב  ראשון  בעונש ,  השתת  עונש  במסגרת  הליך  פלילי  מן  המניין

אשר  הפעלתו  יכולה  להיעשות  רק  במקרה  של  הפרה  עתידית  של  הצו ,  מותנה  בלבד

ירושלים (  המשפט-בזיון  בית,  הרנון'  אראו  (יתן  במסגרת  הליך  הבזיון  השיפוטי  הנ

 ). זהו גם המקרה בהחלטה נשוא ההליך שבפני). 115, 114 )1965
בשני .  בעיקר  בתוצאה,  אם  כן,  השווה  בין  הליך  הבזיון  לבין  ההליך  הפלילי  הוא)  ד(

ה  מהליך בשונ,  עם  זאת.  קיימת  אפשרות  כי  תושת  סנקציה  על  בעל  הדין,  המקרים
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הליכי  הבזיון  בהם  אנו .  בהליך  הבזיון  הצדדים  אינם  המדינה  מול  נאשם  פרטי,  פלילי

דין  אזרחי -פי  פסק-עוסקים  במסגרת  ההליך  שבפני  נועדו  להביא  לאכיפת  חיוב  על

הצדדים  להליכי  הבזיון  הם  אותם  הצדדים  להליך  האזרחי ,  מאותה  סיבה.  לכל  דבר

 . ווה בסיס לדיון בהליך הבזיוןאשר החיוב שנקבע בסיומו מה, המקורי
אינם ,  הקנס  או  המאסר  בהם  מדובר  בהליך  הבזיון,  מבחינת  טיבם.  זאת  ועוד)  ה(

 –להשגת  מטרה  ,  מכשיר,  הם  מהווים  אמצעי.  נתפסים  כעונש  על  מעשה  עבירה

) 2(ד  לז"פ,  מדינת  ישראל'  גרינברג  נ  512/82פ  "ע  -ברוח  זו  צויין  ב.  הדין-ביצוע  פסק

דברי   ('היא  כפייתית  ולא  עונשית.)  ש.  ע–בהליך  הבזיון  (יה  שבו  הסנקצ'  כי  187

לפקודת  הבזיון  אינו  אלא )  א(6ההליך  הקבוע  בסעיף  ).  191  'בעמ,  השופט  ברק

הוא .  הוא  לא  נועד  לבטא  הוקעה  או  גינוי.  שמטרתו  מוגדרת,  אמצעי  אינסטרומנטלי

ולים  האמצעים כאשר  לא  יכ,  מסיבה  זו.  גם  לא  נועד  להוות  גמול  על  מעשה  עבירה

לא  ייעשה  שימוש  באמצעי  האכיפה ,  הדין-לפי  פקודת  הבזיון  להביא  לביצוע  פסק

' זלצמן  נ  43/50פ  "ראו  גם  ע;  111  'בעמ,  ל"בספרו  הנ,  הרנוןראו  (שבפקודת  הבזיון  

) 2(ד  מב"פ,  חזקי'  אלי  נ  221/88פ  "ע;  671)  1(ד  ד"פ,  המועצה  המקומית  נס  ציונה

722 .( 
כי  חיובו  של  בעל  דין  במסגרת ,  המשפט  העליון  לדעה-  ביתמאותה  סיבה  עצמה  נטה

. הליך  הבזיון  שעניינו  אכיפת  ציות  בעתיד  אינה  טעונה  הוכחת  יסוד  נפשי  מיוחד

השופטת כדברי  .  לב-חיוב  כזה  ייתכן  גם  כאשר  החייב  פעל  בתום,  בשל  כך

, 661)  1(ד  נא"  פ,שמעוני'  בירנבאום  נ"  מובי"  2351/95פ  "ע  -  בכהן-שטרסברג

 , דינה- לפסק12סקה בפ
נראה  לי  כי  בהלכה  הקובעת  שאין  להוכיח  מצב  נפשי  מיוחד  לצורך  חיוב  לפי '

מטרתו  של  הליך  הבזיון  איננה  להעניש .  יש  טעם  רב,  משפט-פקודת  בזיון  בית

, לפיכך...  ים  בעתיד  יאת  הממרה  על  אירועי  העבר  כי  אם  לדאוג  לכך  שהצו  יקו

לב  ומתוך  אמונה  כנה -בתום,  ךאפילו  נעשו  האקטים  המפרים  נשוא  ההלי

אין  טעם  שלא  לכפות  על  הממרה  את ,  שמעשים  אלה  אינם  ממרים  את  הצו

כי ,  לאחר  שהובהר  לו  במסגרת  אותו  הליך,  ביצועו  של  צו  המניעה  בעתיד

  '.מעשיו אינם עולים בקנה אחד עם צו המניעה
   לפיהכהן-השופטת  שטרסברגדווקא  על  רקע  גישתה  הבסיסית  של  ,  דברים  אלה

מדגימים  את  עוצמת  ההקרנה  של  התכלית ,  להליך  הבזיון  אוריינטציה  פלילית

 . ועל גיבוש הדינים במסגרתו, האזרחית של הליך זה
המקיים  בעת ,  כי  הליך  הבזיון  הוא  הליך  דואלי,  ניתן  לסכם  את  הדברים  ולומר.  8

הליך '  בכי  המדובר,  ברוח  זו  צויין.  ובעונה  אחת  הן  היבט  אזרחי  והן  היבט  מעין  פלילי
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אך  מאידך  גיסא  אינו  הליך ,  שמחד  גיסא  אינו  מטיל  אחריות  פלילית,  מיוחד  במינו

בפרשה  אחרת ).  191בעמוד  ,  ל"הנהשופט  ברק  בעניין  גרינברג  דברי    ('אזרחי  גרידא

ואינו  קובע ,  אינו  סעיף  עונשין.)  ש.  ע–פקודת  הבזיון  (  לפקודה  6סעיף  'כי  ,  צויין

 sui'  'זו  הוראה  .  רגיל  הקובע  תרופה  אזרחית'  אזרחי'אך  הוא  גם  לא  סעיף  ,  עבירות
generisהמצויה  באותו  תחום  דמדומים  שבין  ההליך  האזרחי  לבין  ההליך  הפלילי  ' 

, 232)  4(ד  לד"  פ,ביטון'  מ  נ"מוניות  הדר  לוד  בע  371/78א  "  ע-  בהשופט  ברקבדברי  (

וגבלת  רק כי  תכלית  הליך  הבזיון  אינה  מ,    מוסיף  באותה  פרשההשופט  ברק).  241

-של  ביצועם  של  פסקי,  ההליך  נועד  להגשים  גם  אינטרס  ציבורי.  לצדדים  להתדיינות

-אי",  השופט  ברקכדבריו  של  .  ושל  הגנה  על  מעמדה  של  הרשות  השופטת,  דין

, במעמדה  של  הרשות  השופטת,  קיומם  של  צווים  שיפוטיים  פוגע  גם  בציבור  כולו

 ). שם, שם" (ובתשתית החברתית המביאה לכיבוד החוק
מהו  ההיבט  הדומיננטי ,  במסגרת  תפיסה  דואלית  זו  של  הליך  הבזיון,  השאלה  היא

, דין-בקשה  להארכת  מועד  לצורך  השגה  על  פסק,  היינו:  בהקשר  העומד  לדיון

 . דין-שעניינו צו עתידי להפסקת הפרתו של פסק
, נוככל  שהדברים  נוגעים  לעניינ,  נראה  לי  כי  ההיבט  הדומיננטי  של  הליך  זה)  א.  (9

בהקשר  זה  אני  מייחס  חשיבות  עיקרית  לכך  שהאינטרס .  הוא  ההיבט  האזרחי

וכי  הצדדים  להליך  הם ,  לחלוטין'  אזרחי'שההליך  נועד  להגשים  הוא  אינטרס  

ברוח  זו ,  הדין  שהליך  הבזיון  נועד  לאכיפתו-הצדדים  להליך  האזרחי  בו  ניתן  פסק

כי  הדיון ,  2544,  2541  )4(זד  י"פ,  עזר'  עזוז  נ  228/63א  "  ע-  בהשופט  ברנזוןפסק  

אופי ...  'וכי  ,  'דיון  אזרחי  מובהק  המתנהל  בין  בעלי  דין  יריבים...  'בהליך  בזיון  הינו  

הוא  מתחילתו  ועד  סופו  דיון  אזרחי  המתנהל  בין  שני )  ש.  ע–בהליך  בזיון  (הדיון  

 ). 2546בעמוד  ('צדדים והחלטה בו לכאן או לכאן נשארת החלטה בעניין אזרחי
שבו  הציבור  עומד  מול  הפרט  ומבקש ,  לא  מדובר  בהליך  דומה  להליך  הפלילי,  אכן

המדובר  בהליך  שבמרכזו .  להשית  עליו  גינוי  ועונש  בגין  הפרתה  של  נורמה  חברתית

הדברים  אמורים  במיוחד  בציפיות  הצד .  מצויה  הגשמת  הציפיות  של  הצדדים  לו

 . דין חלוט אמנם יבוצע-לכך שחיוב בו זכה בפסק, הזוכה
בהליכים  אזרחיים  נקוטה  הגישה  שבעל  דין  זוכה  במעין  חסינות ,  זאת  ועוד)  ב(

א "  בש-  באפעל  גבאי'  הרשמת  אדברי  (דיונית  משחלף  המועד  האחרון  לערעור  

נוכח ).  559דינים  עליון  לו  ,  מ"צור  שמיר  חברה  לביטוח  בע'  סראחנה  נ  3768/94

  לי  כי  נקודת  המוצא  היא נראה,  תכליתו  והיבטיו  המתוארים  של  הליך  הבזיון,  מהותו

. הדין  המקורי-הוא  הזוכה  בפסק,  כי  עומדת  חסינות  דומה  למבקש  בהליך  הבזיון

שכל  תכליתו ,  נוכח  העובדה  שהמדובר  בהליך  משני,  הדברים  אמורים  אף  מקל  וחומר
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, המכירה  בזכותו  של  המבקש,  היא  להביא  למימושה  של  הכרעה  שיפוטית  חלוטה

 . ואשר המשיב נמנע מלבצעה
-דין  בדרך  של  בזיון  בית-שהליך  אכיפת  פסק,  יש  לדעתי  לייחס  גם  חשיבות  לכך)  ג(

לשון .  הדין-משפט  נועד  למקרים  בהם  אין  דרך  חוקית  אחרת  להביא  לאכיפת  פסק

המדובר  בערוץ  החוקי  הבלעדי  העומד  לרשות  יוזמו  המבקש  לאכוף  זכות ,  אחר

ב  לאינטרס  של יש  לדעתי  לתת  משקל  ר,  גם  בשל  כך.  דין  חלוט-שהורכה  בפסק

 . המבקש לממש את זכייתו, הזוכה בהליך המקורי
כי  לענייננו  אין  הבדל  ממשי  בין  הליך  הבזיון  לבין  הליכי  הוצאה ,  לכך  יש  להוסיף)  ד(

השופט בדעת  היחיד  של  ,  לדמיון  בין  הליכים  אלה  לבין  הליך  הבזיון,  ראו(לפועל  

, 661)  1(ד  נא"  פ,  שמעוני'בירנבאום  נ"  מובי"  2351/95פ  "ע  -ב)  בנקודה  זו  (חשין

-היא  ביצועו  של  פסק,  הדברים  אמורים  לא  רק  בתכלית  ההליכים).  5  -  ו4בפסקאות  

במסגרת  חוק  ההוצאה  לפועל  גם  אפשרות  של ,  הכוללים,  אלא  גם  באמצעים,  דין

 . מאסר
ההסדר  לעניין  הארכת  מועדים  במסגרת  הליכי  הוצאה .  דמיון  זה  רלוונטי  לענייננו

  נקבע 1980-ם"בתקנות  ההוצאה  לפועל  התש.  בדיון  האזרחילפועל  זהה  לזה  ש

, כי  מועדים  המתייחסים  להוצאה  לפועל))  א(128תקנה  (לעניין  הארכת  מועדים  

משפט  על  החלטה  של  ראש -השגה  לבית,  למשל(משפט  -שהם  בסדר  דין  של  בית

פי  הקבוע  בתקנות  סדר -המשפט  על-ידי  בית-ניתנים  להארכה  על,  )הוצאה  לפועל

  לתקנות  סדר  הדין 528  חל  המשטר  של  טעמים  מיוחדים  הקבוע  בתקנה  –יינו  ה.  הדין

קשה  למצוא  טעם  להחלת  מערך  שיקולים  שונה  באופן  מהותי  במסגרת .  האזרחי

 . הליכי בזיון
כי  הליך  הבזיון  אינו  הליך  שנוטה  להטיל  כתם  בצד ,  לכך  מתווספת  העובדה)  ה(

אין  להתעלם ,  אכן.  אזרחי  באופיודין  -שהושת  עליו  קנס  או  מאסר  לצורך  ביצוע  פסק

לרבות  בהליך ,  מן  הסכנה  לחירותו  או  רכושו  של  החייב  הטמונה  במסגרת  הליכי  בזיון

יש  להביא  בחשבון  את  הרקע  לסכנה  זו ,  עם  זאת.  שעניינו  בקשה  לאכוף  ציות  בעתיד

וכי  מימושם  של ,  דין  חלוט  שביצועו  אפשרי  מצד  החייב-כי  מדובר  בפסק,    היינו–

ושבו ,  שבו  היה  החייב  צד,  בפקודת  הבזיון  יכול  להעשות  רק  אחרי  הליךהאמצעים  ש

לאחר  שנקבע ,  הדין-הוזהר  על  השימוש  באמצעים  האמורים  אם  לא  יבצע  את  פסק

מכך  עולה  כי  נחלש  הצידוק  להתחשב  בפגיעה .  הדין-כי  הפר  את  החיוב  שבפסק

הזדמנות   "הליכי  הבזיון  נותנים  לחייב.  אפשרית  בחייב  כתוצאה  מהליכי  הבזיון

-מולו  עומד  אינטרס  הזוכה  בביצוע  פסק.  דין  חלוט  שניתן  נגדו-לבצע  פסק"  שניה

, נראה  לי  שבמצב  זה,  גם  על  רקע  זה.  המבטא  את  ההכרה  בזכויותיו,  הדין  החלוט
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 . האינטרס של הזוכה הוא האינטרס הדומיננטי, באיזון האינטרסים הצריכים לעניין
יקה  מן  העת  האחרונה  אודות  תכליתו  של  חוק תמיכה  למסקנה  זו  מצאתי  גם  בפס)  ו(

דינים ,  ישעיהו'  גמזו  נ  4905/98א  "  רע-נושא  זה  נדון  בהרחבה  ב.  ההוצאה  לפועל

שתי  תכליות )  ברק'  הנשיא  א(המשפט  -זיהה  בית,  באותה  פרשה.  85עליון  נט  

 . כלליות של חוק ההוצאה לפועל ולצידן שתי תכליות ספציפיות של חוק זה
לסייע  לזוכה  לגבות  את  חובו 'המדובר  מצד  אחד  בצורך  ,  מיוחדותאשר  לתכליות  ה

, צורך  זה  מקדם  גם  את  אינטרס  הציבור).  הדין-  לפסק17פסקה    ('במהירות  וביעילות

דין  היא  אינטרס  ציבורי  ראשון -הוצאה  לפועל  מהירה  ויעילה  של  פסקי'באשר  

סר  יעילות חו.  הוצאה  לפועל  אפקטיבית  מגבירה  את  האמון  בשלטון  החוק.  במעלה

' הוצאה  לפועל'בהוצאה  לפועל  מביא  לזלזול  בכיבוד  החוק  וליצירתם  של  מסלולי  

תכלית  מיוחדת ,  מצד  שני).  שם,  שם  ('.פרטיים  אשר  פגיעתם  בשלטון  החוק  רעה

למנוע  ירידה ,  אשר  אינם  יכולים  לעמוד  בתשלום  חובם,  נוספת  היא  להגן  על  חייבים

  ).18בפסקה (לחייהם ולהתחשב בהם 
באשר ,  הגנה  על  הקניין  של  הזוכה,  מצד  אחד,  ליות  הכלליות  בהן  מדובר  הןהתכ

ובכלל  זה  חלק  מזכותו  היסודית ,  'דין  היא  חלק  מקניינו-פי  פסק-זכותו  של  זוכה  על'

, בצידה).  הדין-  לפסק19בפסקה  (כבוד  האדם  וחירותו  :  פי  חוק  יסוד-לקניין  על

 'ד  האדם  והחירות  של  החייבעניינה  הגנה  ושמירה  על  כבו'נמצאת  תכלית  כללית  ש

 ). הדין- לפסק20בפסקה (
 כי ינתן , הנשיא ברקידי -נקבע באותה פרשה על, באיזון בין התכליות השונות

ולאינטרסים  של  הזוכה ,  משקל  נכבד  לזכויות  של  הזוכה...  מטבע  הדברים  '

זכותו  של  הזוכה  מעוגנת .  שהרי  ההתדיינות  המשפטית  נסתיימה,  ושל  הציבור

מטבע .  זו  נקודת  המוצא.  הדין-על  החייב  לקיים  את  פסק.  ן  סופידי-בפסק

האיזון  בין  הזכויות  והאינטרסים  של  הזוכה  לבין  הזכויות ,  הדברים

כלל  בצורה  קשה  יותר  בחייב  מאשר -יפגע  בדרך,  והאינטרסים  של  החייב

 ) הדין- לפסק22בפסקה  ('.בנושה
רכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור כי  השיקולים  להא,  נראה  לי.  ניתן  לסכם  נקודה  זו)  ז(

-וכי  בהפעלת  שיקול,  במסגרת  הליכי  בזיון  דומים  בעיקרם  לאלה  שבהליך  אזרחי

. דין  חלוט-אשר  זכה  בפסק,  הדעת  יש  לתת  משקל  רב  לאינטרס  של  הצד  שכנגד

אני  מייחס  את  עיקר  המשקל  לצורך  לתחום  גבול  של  סופיות  להליך ,  בהקשר  זה

הליך  זה  אשר  לראיה  זכאי  לכך  אשר  לראיה  זכאי ולהכיר  בחסינות  למבקש  ב,  הבזיון

 . הדין בו זכה יגיעו לסופם-לכך שההליכים למימוש פסק
על  המבקש ,  ממש  לצורך  העתרות  לבקשה'  טעם  מיוחד'גם  אם  אין  צורך  ב,  לכן
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מנת -על,  "טעם  מיוחד"הקרובים  במהותם  ל,  להצביע  על  טעמים  ממשיים  לאיחור

בהם ,  כי  יתכנו  מקרים  חריגים,    האפשרותאין  לשלול  מראש  את.  שבקשתו  תתקבל

תילקח  עובדה ,  במקרים  כאלה.  להיבט  הפלילי  של  ההליך  עשוי  להיות  משקל  מוגבר

-ובדרך,  ברגיל  אין  פני  הדברים  כאלה,  עם  זאת.  הדעת-זו  בחשבון  במסגרת  שיקול

כלל  בהחלטות  מן  הסוג  שבפני  נראה  לי  כי  מערכת  השיקולים  בהכרעה  על  הארכת 

 . להיות דומה לזו המופעלת בהליך אזרחימועד צריכה 
 ? כיצד מתרגמים הדברים במקרה שבפני. 10

המדובר  בהליך  של .  לא  עולה  מן  הבקשה  היבט  עונשי  משמעותי,  במקרה  שבפני)  א(

העוול  לו  טוענים  המבקשים ,  אכן.  ציות-לא  בענישה  על  אי,  אכיפת  ציות  לעתיד

יכולתם  של -אי,    היינו–דים  מצוי  כל  כולו  במישור  הסכסוך  האזרחי  שבין  הצד

  לבקשת  הארכה 11סעיף  (המבקשים  לעשות  שימוש  בחדר  נשוא  הסכסוך  שבפני  

במקרה ,  כן-על,  אין  מדובר.  הסנקציה  בה  מדובר  אינה  סנקציה  של  מאסר).  שבפני

מידה  ליברלית  ביחס  להליך -שמתקיים  בו  מאפיין  מיוחד  המצדיק  החלה  של  אמת

 . ים פלילייםבדומה לזו הנקוטה בהליכ, שבפני
, המועד  להגשת  בקשת  רשות  לערער  בהליך  פלילי  הוא,  לעיצומם  של  דברים)  ב(

הדין  במקרה -פסק.  הדין-  ימים  מיום  מתן  פסק45,  פי  חוק  סדר  הדין  הפלילי-על

הווי  אומר .  31.3.2001הוא  הגיע  לידי  המבקשים  ביום  .  15.3.2001שבפני  ניתן  ביום  

הבקשה .  15.4.2001הדין  היה  ביום  -ק  המועד  האחרון  להגשת  ערעור  על  פס–

  למעלה  מחודש  וחצי  אחרי  חלוף –היינו  ,  5.6.2001לארכה  שבפני  הוגשה  ביום  

 . המועד האחרון להגשתה
כי  גם ,  המבקשים  טוענים.  להשתהות  זו  לא  ניתן  כל  הסבר  ממשי  בבקשה  שבפני)  ג(

ים  בהם בנושאים  אחר,  אחרי  מתן  ההחלטה  נשוא  ההליך  שבפני  הליך  הבזיון  נמשך

ונמסרה ,  16.4.2001ההכרעה  בהליך  הבזיון  היתה  ביום  .  הדין  המקורי-הוחלט  בפסק

 . 28.4.2001לידי המבקשים ביום 
אין  המדובר  בעניין  שבפני .  בכך  אין  כדי  להוות  עילה  למתן  ארכה  במקרה  זה,  ברם

הדין  שסיים  את -אשר  המועד  לערעור  עליה  התגבש  עם  מתן  פסק,  בהחלטת  בינים

ידי -העניין  שבפני  הופרד  משאר  העניינים  נשוא  בקשת  הבזיון  על.  יוןהליך  הבז

החלטה  זו .  10.8.2000וניתנה  בו  החלטה  עצמאית  ביום  ,  משפט  השלום  בחיפה-בית

אשר ,  בהתאם  לכך  אף  פעלו  המבקשים.  דין  חלקי  לכל  דבר  ועניין-היתה  ועודנה  פסק

המשפט  נהג -ף  ביתא.  המשפט  המחוזי  ערעור  בזכות  כנגד  החלטה  זו-הגישו  לבית

 . בדחותו את הערעור עליה בשבתו בהרכב של שלושה שופטים, דין-בה כפסק
, דברים  אלה  מלמדים  כי  היה  גם  היה  צורך  בבקשה  להארכת  מועד  בנסיבות  העניין
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. על  מה  שתסמוך,  "קביעה  שאין  בה  צורך"בדבר  ,  כן  לא  היה  לכותרת  הבקשה-ועל

 10.8.00משפט  השלום  מיום  -לטת  ביתכי  גם  טעות  בדין  לעניין  מהות  הח,  דומה

ומה  גם ,  בהעדר  טענה  לטעות  כזו,  דין  חלקי  אין  ולא  יכולה  להיות  כאן-כפסק

 . דין-הינו עורך, כוח המבקשים-שהוא בא, 2שהמבקש 
משפט  השלום  בעניינים  האחרים  שבבקשת  הבזיון  ניתנה -העובדה  שהכרעת  בית)  ד(

הדין  נשוא  הבקשה -בפסק,  שיםהמשפט  המחוזי  דחה  את  ערעור  המבק-אחרי  שבית

העניינים  השונים ,  כאמור.  אינה  מעלה  ואינה  מורידה  לעניין  הבקשה  לארכה,  שבפני

בנסיבות  העניין  גם .  ועלו  על  מסלולים  דיוניים  נפרדים,  שנדונו  בהליך  הבזיון  הופרדו

. אשר  יכול  להוות  טעם  מיוחד  להארכת  מועד',  הליך  תלוי  ועומד'לא  נוצר  מצב  של  

 16.4.2000המשפט  השלום  מיום  -רערו  המבקשים  על  ההחלטה  של  ביתגם  אם  ע

-הרי  שערעור  כזה  הוגש  לבית,  )ולא  מצאתי  העתק  מהודעת  ערעור  כזו  בתיק(

המשפט  העליון  אין  הליך  תלוי  ועומד  אליו  עשויה  בקשת -בבית.  המשפט  המחוזי

 . הרשות לערער שבפני להצטרף
כים  בוועדה  המקומית  לתכנון  ובניה אשר  לטענה  כי  המבקשים  מנסים  לקדם  הלי)  ה(

הרי  שאין  בכך  כדי  להצדיק  את  מתן  הארכה ,  מנת  שזו  תאשר  שינוי  יעוד-על,  בחיפה

הזוכים  קיבלו .  1992המדובר  בהליך  אזרחי  שניזום  בשנת  .  יש  לזכור.  המבוקשת  בפני

נראה  לי  כי  בנסיבות  העניין  היה .  1998דין  המקבל  את  תביעתם  בשנת  -פסק

מנת  להסדיר  את  מתן  האישורים  התכנוניים -די  והותר  זמן  עללמבקשים  בפני  

. מן  הבקשה  שבפני  עולה  כי  הליכים  אלה  טרם  הושלמו  גם  היום,  זאת  ועוד.  הנדרשים

אין  בבקשה  שבפני  כל  טיעון  הקושר  את  השלב  בו  מצויים  הליכים  אלה  עם  העיתוי 

קשה או  מסביר  כיצד  תרמו  אותם  הליכים  להגשת  הב,  של  הגשת  הבקשה  שבפני

לא  ברור  כיצד  יכול  עניין  זה  להוות  טעם  בעל  משקל  שיצדיק ,  משכך.  שבפני  באיחור

 . את הארכת המועד המבוקשת
-מעיון  בבקשה  ובפסקי,  אשר  לטענות  בדבר  סיכויי  הבקשה  למתן  רשות  לערער)  ו(

הדין  של  שתי  הערכאות  הקודמות  לא  עולות  לכאורה  טענות  ממשיות  בדבר  שאלות 

אותם  הדברים .  ת  המתעוררות  בהליך  שבין  שני  הצדדיםבעלות  חשיבות  כללי

בעניין  זה  טוענים .  א"אמורים  גם  בטענה  לעניין  האישור  שקיבלו  המבקשים  מאת  הג

, ברם.  משפט  קמא  לעניין  תוקפו  של  אישור  זה-המבקשים  לפירוש  מוטעה  של  בית

ני דין  בפ-ברגיל  אין  טענה  מסוג  זה  מהווה  עילה  ממשית  למתן  רשות  לערער  על  פסק

 . ערכאת ערעור שניה
, והעדר  כל  הסבר  ממשי  לו,  נראה  לי  כי  נוכח  אורך  האיחור  של  המבקשים,  בכל  מקרה

כן  אף  לו  סברתי  כי  המדובר  בסיכויים -ועל,  אין  לסיכויי  ההליך  משקל  רב  במקרה  זה
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, סופם  של  דברים  .ספק  בעיני  אם  היה  מקום  להעתר  לבקשה  שבפני,  ממשיים

המבקשים  ישאו  בהוצאות  המשיבים  בהליך .  בפניהחלטתי  לדחות  את  הבקשה  ש

 ".ח" ש2,500שבפני בסך 

-החלטה  של  בית  על  בקשה  להארכת  מועד  לצורך  הגשת  ערעור  נדונה  3061/022א  "בש  -ב

המדובר  בהחלטה  לפי  פקודת  בזיון .  17.4.01  מיום  3050/01ש  "  ב-המשפט  המחוזי  בחיפה  ב

המשפט  המחוזי -דין  של  בית-יצוע  פסק  ימים  לצורך  ב30ונקצבו  בה  למבקש  ,  המשפט-בית

נפסק  מפי .  הדין-שאחריהם  צפוי  המבקש  לקנס  ואף  למאסר  אם  לא  יקיים  את  פסק,  בחיפה

 :  כי שחם' הרשם ע'כב

בתוך  תקופת ,  כי  המבקש  גילה  דעתו,  מהשתלשלות  העניינים  בהליך  שבפני  עולה"

  אין  הוא  משלים כי,  17.4.01המועדים  הקבועה  בדין  להגשת  ערעור  על  ההחלטה  מיום  

גילוי  דעת  זה  קיבל  ביטוי  קונקרטי  בהגשת  הבקשה  לסעד  ביניים  במסגרת .  עם  ההחלטה

. 17.4.01  כי  תבוטל  ההחלטה  מיום  8.5.01בה  ביקש  המבקש  ביום  ,  1202/01א  "ע

דינו - ועד למתן פסק8.5.01עוכב  ביצועה  של ההחלטה האמורה מיום ,  בעקבות  בקשה  זו

בקשת  הארכה  שבפני  הוגשה ,  כאמור  לעיל.  24.3.02ום  בי,  המשפט  בערעור-של  בית

 . 10.4.02ביום 
על  יסוד ,  גם  לא  יכול  המשיב  לטעון  לשינוי  מצב  לרעה  כלשהו  מצידו,  כתוצאה  מכך

המשיב  לא  היה ,  אכן.  17.4.01ההנחה  כי  לא  יוטרד  עוד  בערעור  על  ההחלטה  מיום  

ותוקפה  הועמד  בסימן הואיל  ,    היא  חלוטה17.4.01יכול  להניח  כי  ההחלטה  מיום  

, והדיון  בשאלה  זו  הועבר  להכרעת  ההרכב  שידון  בתיק,  משפט  זה-שאלה  בפני  בית

 . 12.7.01 מיום השופט טירקל' כבבהחלטת 
היו ,  המידה  להארכת  מועד  בהליך  האזרחי-פי  קנה-אילו  היה  מקרה  זה  נדון  על

מתן נתונים  אלה  מספקים  תשתית  ממשית  לטענה  כי  קיימים  טעמים  מיוחדים  ל

לעניין ,  ראו  (1984-ד"התשמ,    לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528במובן  תקנה  ,  ארכה

, הרשות  המוסמכת  לפי  חוק  נכי  רדיפות  הנאצים'  פרנקו  סידי  נ  9073/01א  "רע,  זה

כי  יש  לנתונים  אלה  משקל  רב  בדיון  בבקשת ,  מאליו  עולה).  32דינים  עליון  סא  

 . המידה עליה עמדתי לעיל-פי אמת-על, ארכה
האינטרס  הקונקרטי  של  המבקש  בהגשת .  מן  התיאור  דלעיל  עולה  עובדה  נוספת)  ג(

עד .  1202/01א  "  ע-משפט  זה  ב-דינו  של  בית-הערעור  התגבש  רק  לאחר  פסק

, הדין-עד  למועד  מתן  פסק.  17.4.01הותלה  תוקפה  של  ההחלטה  מיום  ,  לאותו  מועד

 השופט  טירקל'  כב  בעקבות  החלטת,  גם  היה  המבקש  רשאי  להניח  כי  קיים  סיכוי

                                                           
 .2484) 2(2002על -תק, אדוארד מוסלם' דיפאללה מוסלם נ 3061/02א "בש  2
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ידי -  עשויה  להתבטל  על17.4.01משפט  קמא  מיום  -כי  החלטת  בית,  12.7.01מיום  

אני  סבור  כי  הושעה  הצורך  המעשי  של  המבקש  בהגשת ,  במצב  זה.  משפט  זה-בית

א "  ע-משפט  זה  ב-דינו  של  בית-ערעור  על  ההחלטה  האמורה  עד  למתן  פסק

רס  של  המבקש  בהגשת  ערעור הדין  הפך  האינט-וכי  רק  עם  מתן  פסק,  1202/01

כי  יש  יסוד  לומר  כי  רק  במועד ,  נראה  לי.  כאמור  מאינטרס  מופשט  לאינטרס  ממשי

חובתו  של  המבקש  להגיש  את ,  בנסיבותיו  המיוחדות  של  העניין,  זה  התגבשה

אני  סבור  כי  אף  אם ,  בנסיבות  אלה,  מכל  מקום.  17.4.01הערעור  על  ההחלטה  מיום  

-דינו  של  בית-ר  על  ההחלטה  האמורה  לא  החל  בפסקמירוץ  המועדים  להגשת  ערעו

, רב  עוצמה,  יש  לומר  כי  קיים  טעם  ממשי,  24.3.02  מיום  1202/01א  "  ע-משפט  זה  ב

הוועדה  המקומית '  פפר  נ  3319/94א  "השוו  ע(להעתר  לבקשת  הארכה  שבפני  

לצורך ,  שם  נקבע  כי  עילת  תביעה  נולדת,  581)  2(ד  נא"פ,  לתכנון  ובניה  רעננה

וכי  אין  די  בקיומה  של ,  כאשר  העילה  הופכת  לקונקרטית,  מירוץ  ההתיישנותתחילת  

 ). עילה מושגית לשם תחילת מירוץ ההתיישנות
דינו -שזכות  הערעור  של  המבקש  מוצתה  בפסק,  אוסיף  כי  שקלתי  האם  אין  לומר)  ד(

, לכאורה.  אשר  דחה  את  ערעורי  שני  הצדדים,  24.3.02משפט  זה  מיום  -של  בית

י  שני  הצדדים  מקפלת  בתוכה  גם  דחיית  בקשתו  של  המבקש  לביטול דחיית  ערעור

וזאת  נוכח  העובדה  שהבקשה  האמורה  הוגשה  כבקשה ,  17.4.01ההחלטה  מיום  

איני  רואה  מקום  לקבוע  קביעה  כזו  בנסיבות ,  ברם.  לסעד  ביניים  במסגרת  הערעור

לק  אינטגרלי הוא  אינו  ח,  ככזה.  דין-הליך  הבזיון  הוא  הליך  אכיפה  של  פסק.  עניין  זה

הדין  מיום -בהעדר  התייחסות  מפורשת  בפסק.  הדין-מן  ההליכים  בעניין  פסק

ובהעדר  ויתור  מפורש  של  המבקש  על  טענותיו  כנגד ,    להליך  הבזיון24.3.02

איני  סבור  כי  יש  בידי  לומר ,  24.3.02  במסגרת  הדיון  ביום  17.4.01ההחלטה  מיום  

איני  רואה ,  כן-על.  ש  ויתר  עליהאו  כי  המבק,  שזכות  הערעור  לעניין  זה  מוצתה

 . הדין האמור מחסום למתן הארכה המבוקשת-בפסק
לכאורה  היה ,  ונוכח  הבקשה  שהיתה  לביטול  החלטת  הבזיון,  על  רקע  זה,  אכן

המבקש  יכול  לעתור  לכך  שכותרתה  של  הבקשה  האמורה  תשונה  לערעור  פלילי  על 

ת  המועדים  להגשת בהינתן  העובדה  שהבקשה  הוגשה  בתוך  מסגר.  החלטת  הבזיון

לכאורה  לא  היתה  כל  מניעה  לסרב  לבקשה  מסוג ,  ערעור  ושאין  החלטה  מפורשת  בה

איני  רואה .  שכן  בנסיבות  המפורטות  לעיל  היה  מדובר  בבקשה  טכנית  גרידא,  זה

אף  בכך  יש  כדי .  לו  היתה  מוגשת,  לבין  בקשה  כזו,  הבדל  מהותי  בין  הבקשה  שבפני

 . לתמוך בהחלטתי להעתר לבקשה
 . כנדרש, כי לדעתי קיים טעם ממשי למתן הארכה, וצאה הכוללת של הדברים היאהת
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ומקומן ,  איני  רואה  מקום  לבחון  את  טענותיו  הערעוריות  של  המבקש  לגופן,  משכך

 . של אלה להתברר בפני המותב אשר ידון בערעור לגופו
ור המבקש  יגיש  ערע.  איני  עושה  צו  להוצאות,  בנסיבות  העניין.  הבקשה  מתקבלת

  ". ימים מקבלת החלטה זו15תוך 
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 חילוט נכס : 'פרק ו
 חילוט נכס : 'פרק ו   
 :  גל' מ השופט'כבנפסק מפי  2630/011) ם-י(ש "ב

בעקבות ,  משפט  השלום  בירושלים-  נגזר  דינו  של  המבקש  בבית27.11.00ביום  .  1"

פי  הודאתו  בשלושה  מעשים  של  מכירת  סמים  מסוכנים  ובהחזקת -הרשעתו  על

  חודשי  מאסר  לריצוי  בפועל 14המשפט  הטיל  עליו  -בית.  סמים  שלא  לצריכה  עצמית

המשפט  לבקשת  המשיבה  ובתוקף  סמכותו -בנוסף  לכך  נעתר  בית.  תנאי-ומאסר  על

-ט"התשכ,  )נוסח  חדש)  (מעצר  וחיפוש(לפקודת  סדר  הדין  הפלילי  )  א(39לפי  סעיף  

, רכב  מסוג  הונדה  סיוויקהורה  על  חילוט  ,  ")פקודת  מעצר  וחיפוש:  "להלן  (1969

בשתיים  מתוך  שלוש  עסקאות ,  שלפי  המפורט  בגזר  הדין  המבקש  עשה  בו  שימוש

 . הסמים
, 25.7.01ביום  .  2.2.01המבקש  ריצה  את  עונש  המאסר  והשתחרר  מבית  הסוהר  ביום  

  חודשים  לאחר  שחלף  המועד 6.5-  חודשים  לאחר  מתן  גזר  הדין  וכ8-כ:  דהיינו

הערעור .  בקשה  דנן  להארכת  המועד  להגשת  הערעורהוגשה  ה,  להגשת  הערעור

מתייחס  אך  ורק  לנושא  חילוטה  של ,  אם  יוארך  לו  המועד,  שבכוונת  המבקש  להגיש

 . המכונית
הם ,  כוחו  המלומד  של  המבקש  כהצדקה  להארכת  המועד-הטעמים  אותם  מונה  בא.  2

וצג הגם  שהלה  היה  מי.  משפט  השלום-כשל  בייצוגו  של  המבקש  בבית)  א:  (כדלקמן

הרי  לדעת  הסניגור  הנוכחי  היה  מקום  לייעץ  לו  להגיש  ערעור ,  דין-ידי  עורך-שם  על

שמנעו  ממנו ,  ריצוי  המאסר  וחסר  באמצעים  כלכליים)  ב(;  בנושא  חילוט  הרכב

המבקש  לא  ידע  על  זכותו  לערער )  ג(;  דין-לפנות  לאחר  מכן  ולשכור  שירותי  עורך

לאחר  שפנה  אל )  ד(;  וריה  הציבוריתבקשר  לחילוט  הרכב  או  לפנות  בנושא  אל  הסניג

קיבל  יעוץ  משפטי  לקוי ,  הסניגוריה  הציבורית  בעקבות  הפניית  העובדת  הסוציאלית

' כי  המדובר  בצד  ג,  מכיוון  שאנשי  הסניגוריה  הציבורית  סברו,  ידי  הצוות  במקום-על

כוחו -ידי  בא-כי  טענה  זו  מועלית  על,  יצויין.  הטוען  לזכות  ברכב  ולא  בנאשם  עצמו

למבקש  טענות )  ה(;  אשר  אף  הוא  נמנה  על  צוות  הסניגוריה  הציבורית,  המבקששל  

                                                           
 .3346) 3(2001מח -תק, מדינת ישראל' סויסה יניב נ 2630/01) ם-י(ש "ב  1
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באשר  לא  מולאו  תנאי  החוק  והפסיקה  בנוגע  לחילוטו  של ,  טובות  לגופו  של  עניין

 . רכב-כלי
המשיבה  מתנגדת  לבקשה  ומדגישה  בתשובתה  את  פרק  הזמן  שחלף  ואת  העדרם .  3

הדגש  בטיעוניה .  ארכת  המועדהנדרשים  לשם  ה,  של  נימוקים  מספיקים  ומשכנעים

דין  ואין  להלין  על -ידי  עורך-שהמבקש  היה  מיוצג  בשעתו  על,  כך-מושם  על

  איננו –  כולל  חילוט  המכונית  –פרקליטתו  הקודמת  בסברה  שהעונש  אשר  הוטל  

כי  הטענה ,  עוד  מוסיפה  המשיבה  וטוענת.  באופן  המצדיק  לערער  עליו,  חמור  מדי

מתמצית  בממצאי ,    לפקודת  המעצר  וחיפוש39עיף  כלפי  מילוי  התנאים  הכלולים  בס

היא  סבורה  כי  סיכויי  הערעור ,  מכיוון  שכך.  המשפט-ידי  בית-מהימנות  שנקבעו  על

 . קלושים
קובע  את ,  1982-ב"התשמ,  )נוסח  משולב(  לחוק  סדר  הדין  הפלילי  201סעיף  .  4

ת  טיב אולם  אינו  מפרט  א,  המשפט  להאריך  מועדים  בנוגע  להליך  פלילי-סמכות  בית

שלגביה ,  להבדיל  מהארכת  מועד  בהליך  אזרחי.  הדעת  הנדרש  לשם  כך-שיקול

,   סיפא  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528כנקוב  בתקנה  ,  נדרשים  טעמים  מיוחדים

נקודת  המוצא .  אין  בנמצא  הגבלה  דומה  בהליך  הפלילי,  1984-ד"התשמ

י  הגישה כי  בכל  הנוגע  להארכת  מועדים  בהליך  פליל,  כן-הסטטוטורית  היא  על

 . לעומת הנטל המוטל עליו בהליך אזרחי, צריכה להיות מקלה יותר עם המבקש
עליו  לערוך  את  האיזון  בין  האינטרסים ,  המשפט  לשקול  הארכת  מועד-בבוא  בית

בכך  שהליכים ,  עיקרון  סופיות  הדיון  והוודאות  המשפטית,  מצד  אחד:  המתחרים

, יהם  להישאר  קבועים  ויציביםעל,  משתם  הדיון.  משפטיים  צריכים  לבוא  לידי  גמר

חקר  האמת  והרצון  לעשות  דין ,  מצד  שני;  ללא  שינויים  בתוצאתם  חדשות  לבקרים

. כאשר  נראה  נחוץ  לתקן  ליקוי  או  עיוות  בהליך  משפטי  בערכאה  קודמת,  צדק

ל  כרוך  בשאלות  הנוגעות  לתקופה  שחלפה  מאז  תום  המועד "האינטרס  הראשון  הנ

כך  גובר ,  כל  שהתקופה  בה  מדובר  הנה  ארוכה  יותרכ.  הקבוע  להגשת  הערעור  בזכות

, בהקשר  לכך  נבחנת  גם  סיבת  האיחור.  אינטרס  סופיות  הדיון  והוודאות  המשפטית

מהי  האפשרות  שהיתה  למבקש  להימנע  מן  האיחור  והאם  היתה  לו  שליטה :  לאמור

 . דויהדעת מצ-כן המדובר ברשלנות או בטעות בשיקול-על, על האירועים
 . כך יינתן יותר משקל לאינטרס הסופיות,  היו יותר בשליטתוככל שהגורמים

האינטרס  השני .  כך  תקל  המגמה  עמו,  ככל  שהנסיבות  חיצוניות  שאינן  בשליטתו

, הדין-כל  אימת  שהמדובר  בפגם  בולט  ומהותי  בפסק.  נבחן  במסגרת  סיכויי  הערעור

שא  זה נו.  כך  יטו  המאזניים  אל  עבר  האינטרס  של  עשיית  דין  צדק  וחקר  האמת

מתקשר  גם  לחשיבות  העקרונית  או  הכללית  שיש  בעניין  העולה  לדיון  והאינטרס 
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 230/86ש  "ב  -ראו  ב,  למבחנים  הצריכים  לענייננו(הציבורי  הטמון  בו  ובליבונו  

על  סדר קדמי  '  וכן  בחיבורו  של  השופט  י;  353)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ

 ). 1127-1123) ח"תשנ(י הפסיקה הדין ברא) ספר שני( חלק שני הדין בפלילים
דין -לערער  על  פסק,  רקע  לכל  האמור  משמשת  אותנו  הזכות  הקיימת  לבעל  דין.  5

-לחוק  בתי)  א(52ובענייננו  גם  סעיף  ;  השפיטה:    לחוק  יסוד17סעיף  (בפלילים  

אינה ,  כשלעצמה,  למרות  שזכות  הערעור).  1994-ד"התשמ,  )נוסח  משולב(המשפט  

ל  באזור "מפקד  כוחות  צה'  וב  נ'ארג  87/85צ  "בג(ת  חוקתית  מגיעה  עד  לגדר  של  זכו

היא  עדיין  נחשבת  לזכות  חשובה  ביותר ,  )361-362,  353)  1(ד  מב"פ,  יהודה  ושומרון

יש  להעדיף  פרשנות  המקנה 'כי  ,  מטעם  זה  נקבע  בפסיקה.  בתהליך  השפיטה  ההוגנת

, נת  ישראלידמ'  שוורץ  נ  111/99פ  "ע  -ב  ('זכות  ערעור  מפרשנות  השוללת  אותה

לאחר  חקיקתו  של  חוק ).  והאסמכתאות  הנזכרות  שם'  מול  ו  (271,  241)  2(ד  נד"פ

, כמדומה  שהמבחנים  צריכים  להיות  אף  מקלים  יותר,  כבוד  האדם  וחירותו:  יסוד

בכל  הנוגע  לאינטרס  של  הנאשם  להעמיד  את ,  בהשוואה  עם  אלה  ששררו  קודם  לכן

הקונסטיטוציונליזציה  של  מערכת "  ברק  'א:  השוו(עניינו  לדיון  בפני  ערכאה  נוספת  

)" המהותי  והדיוני(המשפט  בעקבות  חוקי  היסוד  והשלכותיה  על  המשפט  הפלילי  

.   ואילך477  ,455  'חלק  א)  זמיר  עורכים'  כהן  וי'  ה'    ח–ס  "תש  (מבחר  כתבים

' גנימאת  נ  537/95פ  "בש;  5)  ו"תשנ(  יג  מחקרי  משפט  -הרשימה  פורסמה  גם  ב

 ). 'ז-'מול ו (421, 355) 3(מטד "פ, מדינת ישראל
אולם  זאת  כאשר  הוא ,  משפט  קמא-בענייננו  היה  המבקש  מיוצג  בהליך  לפני  בית.  6

והמשיך  ברצף  אחד  לרצות  את  עונש  המאסר ,  היה  נתון  במעצר  עד  לתום  ההליכים

עונש (עתירתו  אינה  מתייחסת  ללב  ההכרעה  בגזר  הדין  .  עד  לסיומו,  שהוטל  עליו

היא  מכוונת .  יות  הדיון  והריצוי  המידי  מקבלים  משנה  תוקףשלגביה  סופ,  )המאסר

אולם  עדיין  חשוב ,  )בהשוואה  למאסר  בפועל(להביא  לבירור  נושא  משני  בגזר  הדין  

שיגרתית -תוך  נקיטת  סנקציה  בלתי,  דיו  בהתייחסו  לפגיעה  בולטת  בזכות  הקניין

אחר ל.  אשר  יש  אף  הסוברים  כי  היא  אינה  עונשית  מובהקת,  בדיני  העונשין

בעקבות  הפניה  של  העובדת ,  שהמבקש  נזקק  לשירותי  הסניגוריה  הציבורית

המשפט -הוטעה  בכך  שהוצע  לו  להגיש  בקשה  לבית,  הסוציאלית  שטיפלה  בענייניו

הנשיא '  כבלפני  ,  משפט  זה-בקשתו  זו  נדונה  בבית.  בקשה  נפרדת  להחזרת  הרכב

  למנות  למבקש –בה    באין  התנגדות  מצד  המשי–אשר  בסיומו  של  דיון  הורה  ,  זילר

שכן  הסניגור  אשר  מונה ,  הבקשה  דנן  הנה  פועל  יוצא  מהמינוי  האמור.  סניגור  בנושא

שאין  לפקוד  את ,  פשיטא.  ידי  הסניגוריה  הציבורית  הגיש  את  הבקשה  דנן-על

הגם  שאין  טעמים  מספיק  משכנעים  לחלק ,  המבקש  על  כל  התקופה  שחלפה
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 . מהתקופה שחלפה
אין  בידי  להסכים  לעמדת ,  ו  לבחון  את  סיכויי  הערעורמשבאים  אנ,  מן  העבר  השני

נושא  המחייב  הליך ,  המדובר  בחילוט  והחרמה  של  רכוש.  המשיבה  בדבר  קלישותם

לבחינת  הזיקה  שבין  ביצוע  העבירה  לבין  הרכוש ,  משפטי  ממצה  מההיבט  הראייתי

 . לא כל רכושו של עבריין סמים מוחרם רק בשל היותו סוחר בהם: ודוק. המחולט
בין  אם  המדובר .  כי  המדובר  ברכוש  ששימש  את  ביצוע  העבירה,  נטען  לענייננו

א 36  לפקודת  מעצר  וחיפוש  ובין  אם  המדובר  בהליך  לפי  סעיף  39בהליך  לפי  סעיף  

שומה  על  התביעה  להוכיח ,  1973-ג"התשל,  )נוסח  חדש(לפקודת  הסמים  המסוכנים  

כך  מפורט  בסעיף .  צוע  העבירה  לבין  בי–  המכונית  בענייננו  –את  הזיקה  בין  הטובין  

וכך ;  'אם  האדם  שהורשע  במעשה  העבירה  שנעשה  בחפץ  או  לגביו...  ':  ל"  הנ39

לביצוע ...  רכוש  ששימש'לפקודת  הסמים  המסוכנים  )  1(א36מפורט  בסעיף  

על  יסוד ,  המשפט  צריך  להשתכנע  בקיומה  של  הזיקה  האמורה-בית.  'העבירה

) 3(ד  לג"פ,  מדינת  ישראל'  סורני  נ  623/78פ  "ע(תשתית  ראייתית  הולמת  ומקובלת  

). 412דינים  עליון  לו  ,  מדינת  ישראל'  מועד  נ  4148/92פ  "ע;  )'ז-'מול  ד  (525,  523

אופיו  ומיקומו  של  ההליך ,  זאת  לאור  טיבו,  הנטל  בו  מדובר  הינו  מעבר  לכל  ספק  סביר

 ). 'ה-'מול א (269, 265) 3(ד נ"פ, ישראל' מדינת ישראל נ 3162/94פ "ע: השוו(
 . כתב האישום לא התייחס כלל לנושא הקשר בין כלי הרכב לבין ביצוע העבירות

רק  במסגרת  הטיעונים  לעונש .  המבקש  הודה  בעובדותיו  ובעקבות  זאת  הורשע

פה  את -את  הדרישה  לחלט  את  המכונית  ופרט  בעל,  לראשונה,  העלה  התובע

  מבלי טענות  לעונששהנושא  הועלה  בהליך  ה,  עקא-דא.  העובדות  הדרושות  לשם  כך

אין  גם ,  בנסיבות  אלו.  כפי  הנדרש  בטרם  החרמת  רכושו  של  אזרח,  שהעובדות  הוכחו

ההליך  דלעיל .  שהרי  לא  נשמעו  כלל  ראיות,  לומר  שנקבעו  ממצאי  מהימנות  כלשהם

 נפל פגם – ודי בכך לצורך הבקשה דנן –כמדומה שלכאורה . בכללותו טעון עיון וליבון

 . לנושא זה השלכה גם על בקשות דומות בתיקים אחרים. רמהדיוני חמור בהליך ההח
לב  לתקופת -  בשים–האיזון  בין  האינטרסים  המתחרים  דלעיל  ,  לאור  האמור.  7

שבענייננו ,    מוביל  למסקנה–האיחור  המונה  חודשים  אחדים  בלבד  ולסיכויי  הערעור  

ת לפיכך  המועד  להגש.  כפות  המאזניים  נוטות  לבסוף  אל  עבר  האינטרס  השני

בנוסח  כתב (אולם  זאת  אך  ורק  לגבי  נושא  חילוט  המכונית  ,  הערעור  מוארך  כמבוקש

 " ).הערעור המצורף לבקשה ואשר יחשב כמוגש היום
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 תעבורה : 'פרק ז
 תעבורה : 'פרק ז 
 . בקשה להארכת מועד להגשת ערעור פלילי נדונה 4552/031) ם-י(ש "ב -ב

 : כיגל '  השופט מ'כבנפסק מפי 

פי  הודאתו -משפט  השלום  לתעבורה  בירושלים  הורשע  המבקש  על-יתבב.  2"

, לתקנות  התעבורה)  ג(21בניגוד  לתקנה  ,  נהיגה  בחוסר  זהירות:  בעבירות  הבאות

; לתקנות  האמורות)  א(40בניגוד  לתקנה  ,  סטיה  מנתיב  נסיעה;  1961-א"תשכה

) 3(38לפי  סעיף  ,  וחבלה  של  ממש;  )2)(ב(21בניגוד  תקנה  ,  גרימת  תאונת  דרכים

 . 1961-א"תשכה, )נוסח חדש(לפקודת התעבורה 
בשל  העבירות  האמורות  הושתו  על  המבקש  עונש  של  פסילה  בפועל  למשך  שלושה 

 .  שנים וקנס כספי3 חודשים למשך 3תנאי לתקופה של -פסילה על, חודשים
הערעור  עליו  הוגש  רק ,  6.4.2003הדין  בעניינו  של  המבקש  ניתן  ביום  -אף  שפסק.  3

,   בחלוף  מעל  לחודש  ימים  לאחר  תום  המועד  להגשתו–דהיינו  ,  22.6.2003ביום  

 . 1982-ב"תשמה, )נוסח משולב( לחוק סדר הדין הפלילי 199בהתאם לסעיף 
במסגרת  הבקשה  שלפני  עותר  המבקש  להאריך  את  המועד  להגשת  הערעור  על .  4

קבלת הסיכויים  ל,  ראשית.  בתמיכה  לבקשתו  הוא  מעלה  שלוש  טענות.  הדין-פסק

משפט  קמא  לעשות  שימוש -נוכח  הימנעותו  של  בית,  הערעור  על  העונש  גבוהים

לעניין  זה .  חלף  הטלת  עונש  הפסילה  בפועל,  תנאי-בסמכותו  ולהסתפק  בפסילה  על

הדין -כי  הסיכוי  הגבוה  לביטולו  של  פסק,  כוחו  המלומד  של  המבקש-טוען  בא  

  התקופה  לגביה  מבוקשת ,שנית;  בערעור  מהווה  לעיתים  טעם  המצדיק  הארכת  מועד

הסיבה  להגשת  הערעור  באיחור  נעוצה  בכך ,  ושלישית;  הארכת  המועד  הנה  קצרה

 ". המותב בערכאה דלמטה יצא לחופשה ארוכה יחסית"ש
 . דין הבקשה להידחות. 5
הסמכות  להאריך  מועד  להגשת  ערעור  פלילי  או  בקשת  רשות  לערער  מעוגנת .  6

כי  הארכת  מועד  לא  תינתן  כדבר ,  הכלל  הוא.    לחוק  סדר  הדין  הפלילי201בסעיף  

 665/83ש  "ב(שבשגרה  ויש  צורך  להצביע  על  טעם  שיש  בו  כדי  להצדיק  את  האיחור  

                                                           
 .12408) 2(2003מח -תק, מדינת ישראל' שויקי פאיק נ 4552/03) ם-י(ש "ב  1
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, מדינת  ישראל'  וקנין  נ  1549/00פ  "בש;  363)  3(ד  לז"פ,  שרייבר'  מדינת  ישראל  נ

המשפט -ל  מקנה  לבית"  הנ201זאת  אף  שסעיף  ,  )218,  217)  1(2000על  -תק

ואין  הוא  מוגבל  בתנאים  סטטוטוריים ,  ב  להורות  על  הארכת  מועדדעת  רח-שיקול

בהתאם ,  בכך  שונה  הדין  הפלילי  בנושא  מהדין  האזרחי.  הדעת-המסייגים  את  שיקול

המגבילה  את ,  1984-ד"התשמ,    סיפא  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי528לתקנה  

 הדעת  להארכת  המועד  להגשת  ערעור  ולמועדים  אחרים  הנקובים  בחיקוק-שיקול

נקודת  המוצא  הסטטוטורית  להארכת :  יוצא  מכאן".  טעמים  מיוחדים  שיירשמו"ל

בהשוואה  לנטל ,  מועדים  צריכה  בהליך  הפלילי  להיות  מקלה  יותר  עם  המבקש

 . המוטל עליו בהליך אזרחי
במסגרת ,  המשפט-הדעת  המוקנה  לבית-על  הטעם  שביסוד  ההבדל  בהיקף  שיקול

עמד ,    לעומת  בקשה  דומה  בהליך  אזרחיבקשה  להארכת  מועד  להגשת  ערעור  פלילי

כך .  353)  2(ד  מ"פ,  מדינת  ישראל'  עצמון  נ  230/86ש  "  ב-המשפט  העליון  ב-בית

 ): ' מול ז355' בעמ(נאמר שם 
מצדיק  זאת  שכאשר  מדובר  בהליך ,  הציבורי-וההיבט  החברתי,  ההיגיון  אומר'

, ד  החברהאשר  הואשם  בבצוע  עבירות  כנג,  בהרשעה  או  בזיכוי  של  אדם,  פלילי

, או  כאשר  ההשגות  המושמעות  הן  כנגד  מידתו  של  העונש  לקולה  או  לחומרה

יוענקו ,  המתבקש  להאריך  המועד  להגשת  ערעור,  המשפט-שלבית,  ראוי  הוא

 ' .סמכות רחבה וגמישות רבה בבואו להכריע בבקשה
 : הובהר כי) 'ז-' מול ו356' עמ(ובהמשך 

הוא  אכן  לחשוף )  הפלילי  במודגשוההליך  (היעד  המרכזי  של  ההליך  המשפטי  '

, כדי  שייעשו,  את  האמת  העובדתית  וליישם  עליה  את  הדין  החל  באותן  נסיבות

כלל  יהא  נכון -בדרך.  הדין  והצדק  עם  המתדיינים  ועם  החברה,  ככל  שניתן

שאין  בהם  כדי  לקפח  או ,  וראוי  למנוע  סיכול  מגמה  זו  בשל  משגים  פורמאליים

גישה  זו  ראוי .  לתקן  את  נזקם  בחיוב  בהוצאותלגרום  עוול  לצד  שכנגד  ושניתן  

אך  ראוי  שגם  תהיה  לנגד  עינינו ,  שתנחה  אותנו  בהליך  פלילי  כמוסבר  לעיל

לרבות  בבקשות  להארכת  מועדים  בהליכים ,  בעת  הדיון  בהליכים  אזרחיים

  '.אלה
בכל  הנוגע  לבקשות  ארכה  המוגשות  לצורך  הגשת ,  הגישה  הנוקטת  יד  רחבה  יותר

כבוד  האדם :  אף  התחדדה  נוכח  קבלתו  של  חוק  יסוד,  מטעם  נאשמיםערעור  פלילי  

 8758/01פ  "בש;  1  )1(ד  נד"פ,  מדינת  ישראל'  שכטר  נ  822/99פ  "בש(וחירותו  

המשפט  הדגיש -בית,  עם  זאת).  234  )1(2002  על-תק,  רזינשווילי'  מדינת  ישראל  נ

ה  וכל  נימוק כי  מעתה  ואילך  תהא  ידו  של  הנאשם  על  העליונ,  אין  פירוש  הדבר'כי  
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 ). ל" רזינשווילי הנ8758/01פ "בש ('שלו להפרת סדרי הדין יתקבל
המשפט  לשקול  הארכת  מועד  עליו  לערוך  את  האיזון  בין -בבוא  בית,  ואכן

בכך ,  עיקרון  סופיות  הדיון  והוודאות  המשפטית,  גיסא-מחד:  האינטרסים  המתחרים

חקר  האמת  והרצון  לעשות ,  מאידך  גיסא;  שהליכים  משפטיים  צריכים  לבוא  לידי  גמר

כאשר  הצורך  לתקן  ליקוי  או  עיוות  בהליך  משפטי  בערכאה  הקודמת  נראה ,  דין  צדק

האינטרס  הראשון  כרוך  בשאלות  הנוגעות  לתקופה  שחלפה  מאז  תום  המועד .  חיוני

כך  תגבר  הנטייה  אל  עבר ,  ככל  שהתקופה  תהא  ארוכה  יותר.  הקבוע  להגשת  הערעור

בהקשר  לקריטריון  האמור  יש  ליתן  את  הדעת  גם .  שפטיתסופיות  הדיון  והוודאות  המ

  האם  היתה  למבקש  הזדמנות  להימנע  מן  האיחור  והאם –דהיינו  ,  לסיבת  האיחור

-באופן  שהמדובר  ברשלנות  או  בטעות  בשיקול,  היתה  בידו  שליטה  על  האירועים

כך  יש  ליתן ,  ככל  שהגורמים  יהיו  יותר  בשליטתו.  כוחו-הדעת  מצדו  או  מצד  בא

, האינטרס  השני  נבחן  במסגרת  סיכויי  הערעור.    רב  יותר  לאינטרס  הסופיותמשקל

כך  יטו  כפות ,  הדין-כל  אימת  שהמדובר  בפגם  בולט  ומהותי  יותר  בפסק:  לאמור

 ...המאזניים אל עבר האינטרס של חקר האמת ועשיית דין צדק
, תהמשפטי,  כגון  חשיבותו  העקרונית,  כך  גם  לגבי  מהות  העניין  עליו  סב  הערעור

היקפו  של  העניין  ועוד  כיוצאים  באלה  שיקולים  דומים ,  הכלכלית  או  הציבורית

 ...הנוגעים לאינטרס הציבורי הכללי
 . ידי המבקש בבקשה-על רקע הקריטריונים האמורים נתמקד בטענות שהועלו על

, כזכור.  אין  בידי  לקבל  את  טענת  המבקש  בדבר  סיכוייו  הגבוהים  של  הערעור.  7

משפט  קמא  להטיל  עונש -ביסוד  הערעור  מופנית  כלפי  החלטת  ביתטענתו  העומדת  

 ...פסילה בפועל חלף פסילה מותנית
משפט -דעתו  של  בית-כי  אין  בטיעון  זה  כדי  להצביע  על  פגם  שנפל  בשיקול,  סבורני

המדובר  בסדרה  של  עבירות  חמורות  דיין  כדי .  קמא  לפסול  את  הרישיון  בפועל

לעניין  זה .  לו  אם  אין  המדובר  בעונש  חובהאפי,  להצדיק  פסילת  רישיון  בפועל

לפי  סעיף ,  "חבלה  של  ממש"כי  המבקש  הורשע  בין  היתר  בעבירה  של  גרימת  ,  יוטעם

כי  אדם  שהורשע  בעבירת ,  בסעיף  החוק  האמור  נקבע.  לפקודת  התעבורה)  3(38

, תעבורה  הנובעת  מנהיגת  רכב  שגרמה  לתאונת  דרכים  בה  נחבל  אדם  או  ניזוק  רכוש

  פסילה  מקבל  או  מהחזיק  רישיון  נהיגה  לתקופה –נוסף  לכל  עונש  אחר    ב–דינו  '

בנסיבות  מיוחדות  שיפרט ,  המשפט-אולם  רשאי  בית.  שלא  תפחת  משלושה  חודשים

סיפא )  ב(36מסעיף  ,  אכן.  'להורות  על  פסילה  לתקופה  קצרה  יותר,  הדין-בפסק

  על המשפט  להורות-כי  מקום  שהחוק  מסמיך  את  בית,  לפקודת  התעבורה  עולה

רשאי  הוא ,  תקופת  פסילה  שתהא  קצרה  מתקופת  המינימום  הקבועה  באותו  חיקוק
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סמכות  זו  של ,  עם  זאת.  'התקופה  שקבע  או  מקצתה  תהא  על  תנאי'גם  להורות  כי  

דעת  ובטענות  המבקש  לא  עולה  פגם  לכאורה -נה  סמכות  שבשיקוליהמשפט  ה-בית

, מדינת  ישראל'  י  נצבר  7105/99פ  "בש:  השוו(דעת  זה  -במתכונת  הפעלת  שיקול

 ). 4 )4(99 על-תק
, כביכול,  לפיה  האיחור  בהגשת  הערעור  נבע,  טענתו  הנוספת  של  המערער.  8

אינה  נהירה  כלל  ועיקר  והמבקש  אף ,  משפט  קמא-מחופשה  ארוכה  אליה  יצא  בית

המשפט -של  בית"  חופשה"לא  ברור  מהו  הקשר  הסיבתי  בין  ה,  אכן.  לא  טרח  לבארה

לעניין  הגשת ,  בקש  במועד  הקבוע  בחוק  סדר  הדין  הפליליעמידתו  של  המ-לבין  אי

ממילא .  משפט  קמא  סיים  את  תפקידו  עם  מתן  גזר  הדין  בתיק-שהרי  בית,  ערעור

לא .  דינו  במועד  בו  ניתן  גזר  הדין-איפוא  החל  מירוץ  הזמן  להגשת  ערעור  על  פסק

דתיות כי  בנסיבות  בהן  טוען  המבקש  לקיומן  של  נסיבות  עוב,  למותר  יהא  להעיר  גם

היענות  לבקשתו ,    וכפועל  יוצא–המצדיקות  לשיטתו  את  האיחור  בהגשת  הערעור  

 שרייבר  665/83ש  "ב(  ראוי  כי  הבקשה  תיתמך  בתצהיר  –להארכת  המועד  להגשתו  

 ). 1124,  שםקדמי' י; ל"הנ
משפט -למכלול  האמור  לעיל  מתווספת  העובדה  לפיה  המערער  היה  מיוצג  בבית.  9

 . כוח אחר-ף אם עתה בחר להגיש את הערעור באמצעות באא, דין-קמא בידי עורך
להוות  טעם  המצדיק ,  כשלעצמה,  החלפת  סנגור  לצורך  הליך  הערעור  אינה  יכולה

גם  משך  זמן  האיחור  אינו  של  ימים  ספורים  בלבד  אלא  תקופה  של .  הארכת  מועד

 . זאת כאמור ללא כל הצדקה, כחודש ימים
-הדין  של  בית-כי  לאחר  שעיינתי  בפסק,  יןבשולי  הדברים  לא  למותר  יהא  לצי.  10

לא  שוכנעתי  כלל  וכלל  בדבר  קיומו  של  חשש  שמא  נגרם  למבקש ,  המשפט  קמא

להעדיף  את  האינטרסים  של  יציבות ,  איפוא,  במצב  דברים  זה  ראוי.  עיוות  דין

אשר  לא  עלה  בידו  לשכנע  כי  עשה  די ,  וסופיות  הדיון  על  פני  עניינו  של  המבקש

על -תק,  מדינת  ישראל'  מאיר  נ  6100/99פ  "בש(ליך  במועד  הצורך  לשם  הגשת  הה

99)3 (1569 .( 
משפט  קמא -כי  בכתב  הערעור  נרשמה  טענה  לפיה  הודה  המבקש  בבית,  עוד  יצויין

אין .  ולמרות  שטען  לחפותו  בפניו  ובמשטרה,  כוחו  דאז  בלא  הסכמתו-באמצעות  בא

  שממילא  היא  לא ולו  בהיעדר  אימות  בתצהיר  ומכיוון,  מקום  להידרש  לטענה  זו

 . שימשה כלל עילה בבקשה דנן להארכת מועד
בלא  טעמים  מספיקים  לאיחור  ובלא  סיכויים  טובים  לכאורה :  נובע  מן  האמור.  11

 " . דין הבקשה להידחות–לערעור 
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  קובלנה פלילית: 'פרק ח
  קובלנה פלילית: ' פרק ח   
ר  בקובלנה  פלילית  לאחר הארכת  מועד  להגשת  ערעו  נדונה  בקשה  ל9939/011פ  "רע  -ב

 '  הרשם  ע'כבנפסק  מפי  .  הבקשה  נעתרה.  שניתנה  רשות  ערעור  והערעור  לא  הוגש  במועד

 :  כישחם

 .  בקשה להארכת מועד להגשתו–וכנגדה , בפני בקשה למחיקת הערעור שבכותרת"
המשנה  לנשיא '  כב(המשפט  -הערעור  שבכותרת  הוגש  בהמשך  להחלטת  בית.  1

 . 9939/02פ " רע- ב21.7.02מיום ) לוי' א' דורנר וא' ופטים ד והש,לוין' השופט ש
אשר ,  המשפט  כי  ניתנת  רשות  לערער  בשתי  נקודות-קבע  בית,  באותה  החלטה

אנו 'המשפט  הורה  בגידרה  כי  -בית.  21.7.02ההחלטה  ניתנה  ביום  .  פורטו  בהחלטה

תוך ,  מבקשים  מהיועץ  המשפטי  לממשלה  להתייחס  לסוגיות  הכלליות  לעיל  בכתב

 . ')וימי הפגרה בכלל( ימים מהיום 90
הודעת  הערעור  מפנה  בפירוש  להחלטה .  30.9.02הערעור  שבכותרת  הוגש  ביום  

כן -ועל,  כי  הערעור  הוגש  באיחור,  המשיבה  טוענת.  ונסמכת  עליה,  21.7.02מיום  

ומתנגדים ,  המערערים  מבקשים  כי  יוארך  להם  המועד  להגשת  הערעור.  דינו  להימחק

 . יקתולבקשה למח
נוסח (,    לחוק  סדר  הדין  הפלילי199נקודת  המוצא  לדיון  נמצאת  בהוראת  סעיף  

 30כי  יש  להגיש  הודעת  ערעור  תוך  ,  הוראה  זו  קובעת.  1982-ב"התשמ,  )משולב

לחוק )  ג(10להוראה  זו  ניתן  לצרף  את  הוראת  סעיף  .  ימים  מיום  מתן  הרשות  לערער

במניין  ימי  תקופה  יבואו  גם  ימי 'כי  ,  הוראה  זו  קובעת.  1981-א"התשמ,  הפרשנות
 '.זולת  אם  הם  הימים  האחרונים  שבתקופה,  פי  חיקוק-פגרה  או  שבתון  שעל,  מנוחה

ויום  זה  היה ,  20.8.02  היה  יום  21.7.02הואיל  והיום  האחרון  לתקופה  שהחלה  ביום  

היה ,  ל"  הנ199בהתאם  להוראת  סעיף  ,  יוצא  כי  היום  להגשת  הערעור,  ביום  פגרה

 .  ימים30-כי הערעור שבכותרת הוגש באיחור של כ, מכך עולה. 1.9.02יום 
, השאלה  העיקרית  הנגזרת  מכך  היא.  כי  הערעור  הוגש  באיחור,  כן-על,  אין  חולק

 . לשאלה זו אפנה עתה. האם יש מקום להארכת המועד להגשת הערעור

                                                           
 .78) 3(2002על -תק, קלין'מימון ז' נ' גליל מנחם ואח 9939/01פ "רע  1
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כאמור ,  ל  לחוק  סדר  הדין  הפלילי  ניתן  להארכה"  הנ199המועד  הקבוע  בסעיף  .  3

להרשות  הגשת ,  לבקשת  מערער,  המשפט  רשאי-בית'לפיו  ,    לחוק201בסעיף  
 -ו  199ערעור  או  בקשה  לרשות  ערעור  לאחר  שעברו  התקופות  האמורות  בסעיפים  

200' . 
ולהורות  על  הארכת  המועד ,  כי  בנסיבות  מקרה  זה  ניתן  להעתר  למבוקש,  נראה  לי

 . זההשלובים זה ב, ביסוד עמדה זו טעמים אחדים. המבוקשת
 . והרשעתם אושרה, המדובר בבקשה של מי שהיו נאשמים בערכאה הדיונית) א(

, פיה-ועל,  הגישה  המקובלת  לעניין  בקשה  להארכת  מועד  מצד  נאשם  אינה  דווקנית

יש  להטות  את  כף  המאזניים  לטובת ...  ',  ידי  נאשם-מקום  בו  מוגש  ערעור  על

רה  כזה  עלינו  להעדיף  את במק.  האינטרס  של  עשיית  צדק  ובירור  האמת  ככל  שניתן

  על  זכאותו  של –זכותו  של  הנאשם  למצות  את  ההליכים  העומדים  לרשותו  עד  תום  

' שכטר  נ  822/99פ  "  בש-  באגמון'  הרשמת  מ  'כבדברי    ('.הציבור  לוודאות  משפטית

השופטת '  כבדברים  אלה  אושרו  אך  לאחרונה  בהחלטת  ;  1)  1(ד  נד"פ,  מדינת  ישראל

, מ"הפניקס  הישראלי  חברה  לביטוח  בע'  מדינת  ישראל  נ  6353/02פ  "  בש-  בדורנר

איני  סבורה  כי  ראוי  לאפשר  לטעות 'כי  ,  בעניין  שכטרבאותה  רוח  צויין  .  1)  1(ד  יז"פ

על  אחת  כמה  וכמה  בנסיבות  כמו  אלה ,  טכנית  גרידא  לחרוץ  את  גורלו  של  הנאשם

 . 'סבירה באופן קיצוני-שלנו שאין בהן התנהגות בלתי
אין  מדובר  באיחור .  וני  המקרה  מחזקת  גישה  זו  בנסיבות  המקרה  דנןבחינת  נת)  ב(

בו  הוגשה  הודעת  הערעור  בטרם ,  הדברים  אמורים  במיוחד  בנסיבות  מקרה  זה.  רב

. 21.7.02המשפט  מיום  -בית'  פי  החלטת  כב-חלף  המועד  להגשת  עמדת  המדינה  על

ריך  את  ההליכים כדי  להא,  כי  אין  באיחור  ובמידתו  כדי  לגרום  לתקלה  דיונית,  יוצא

 . יתר על המידה או כדי לפגוע פגיעה ממשית במשיבה
עולה  כי  קיימות  בפי ,  מעצם  מתן  הרשות  לערער  בסוגיות  שהותוו,  זאת  ועוד)  ג(

בו  לא  ניתן  לשלול ,  במצב  זה.  המבקשים  טענות  הראויות  להתברר  במסגרת  הערעור

דית  לחייב  מתן מתחזקת  במידה  ניכרת  הנטייה  היסו,  מעיקרם  את  סיכויי  ההליך

כן .  ל"  הנעניין  שכטרראו  (ארכה  למי  שהורשע  בפלילים  לצורך  מיצוי  הליכי  הערעור  

 ). 353) 2(ד מ"פ, מדינת ישראל' עצמון נ 230/86ש "ראו ב
עולה  מן  הבקשה  שבפני  כי  מקורו  של  האיחור  בטעות  בדין ,  אשר  לסיבת  האיחור)  ד(

ה  של  הפגרה  על  ההליך טעות  זו  עניינה  בתחולת.  כוח  המערערים-שטעה  בא

כי  אם  הליך  פלילי  שנפתח  בדרך  של  קובלנה ,  אשר  אינו  הליך  אזרחי,  שבכותרת

.   אזרחי  או  פלילי–כוח  המבקשים  נגעה  לסיווגו  של  ההליך  -טעותו  של  בא.  פרטית

-הקושרת  בין  טעות  זו  לבין  הוראת  בית,  ספק  בעיני  האם  יש  ממש  בטענת  המבקש
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  ימי  הפגרה  לא  יימנו  בכל  הנוגע  להגשת  תגובת   כי21.7.02המשפט  בהחלטתו  מיום  

, לב  לסוגיות  העולות  בבקשת  הרשות  לערער-בשים.  היועץ  המשפטי  לממשלה

  להבדיל  מן  האחריות –ואשר  עניינן  היסודות  של  העבירה  של  הוצאת  לשון  הרע  

מן  הפסיקה .    מתחזק  הספק  בדבר  סבירותה  של  הטעות–האזרחית  בגין  לשון  הרע  

ראו (כדי  להצדיק  בהכרח  מתן  ארכה  ,  כשלעצמה,    בטעות  מסוג  זהכי  אין,  גם  עולה

  ).319) 4(2000על -תק, כהן' בירמן נ 7405/00פ " בש- בהשופטת דורנר' כבחלטת ה
סבירה  באופן -בלתי"איני  סבור  כי  ניתן  לתייג  את  הטעות  כהתנהגות  ,  חרף  כל  אלה

פי -ון  למועדים  עלאשר  הגיש  את  הערעור  ביום  האחר,  כוח  המערער-של  בא"  קיצוני

כי ,  הניסיון  מלמד.  המחילה  על  הליך  זה  את  מלוא  תקופת  הפגרה,  )השגויה(שיטתו  

אינן  דבר  יוצא  דופן  או ,  אף  שהן  ניתנות  למניעה,  טעויות  לעניין  תחולתה  של  הפגרה

הרי  שעדין  איני  סבור  כי  הן  משתייכות ,  ואף  כי  בשקידה  סבירה  ניתן  למנען,  נדיר

מידה -של  התנהגות  החורגת  מכל  אמת,  מצמת  מטבעההמצו,  למשפחת  המקרים

באופן  שתוביל "  סבירה  באופן  קיצוני-בלתי"ואשר  ניתן  להגדירה  כ,  מקובלת

 . לדחיית הבקשה לארכה של נאשם בפלילים
כי  בנסיבות  העניין  אין  בהיעתרות  לבקשה  משום  פגיעה ,  לכך  יש  להוסיף)  ה(

שלא  כרגיל  בהליכים ,  אכן.  ממשית  בציפיות  לגיטימיות  של  בעל  הדין  שכנגד

אשר  יזם ,  כי  אם  בעל  דין  פרטי,  אין  בעל  הדין  שכנגד  במקרה  זה  המדינה,  פליליים

אין  בכך  כדי  ליצור  למשיבה ,  עם  זאת.  את  פתיחת  ההליך  על  דרך  של  קובלנה  פרטית

המחייבות  את  מחיקת  ההליך  ודחיית  הבקשה ,  בנסיבות  העניין  ציפיות  לגיטימיות

עשוי  בעל  הדין ,  הקבוע  בדין,    בו  חולף  המועד  להגשת  ערעורבמקרה  הרגיל.  לארכה

, ולא  הוגש  ערעור,  שכן  משחלף  המועד,  שכנגד  לגבש  ציפיה  כי  לא  יוטרד  עוד  בהליך

. ההנחה  היא  כי  בעל  הדין  שכנגד  ויתר  על  זכותו  החוקית  למצות  את  הליכי  הערעור

  על  כוונת המשיבה  הועמדה.  אין  עובדות  המקרה  שבפני  דומות  למקרה  הטיפוסי

בעצם  בקשת  הרשות ,  משפט  קמא-דינו  של  בית-המערערים  לתקוף  את  פסק

, המדובר  בכוונה  אשר  יצאה  מן  הכוח  אל  הפועל.  אשר  הוגשה  כדין  ובמועד,  לערער

הרכב ,  זאת  ועוד.  ומשמיעה  בבירור  כי  המבקשים  אינם  מוותרים  על  זכותם  לערער

 . משפט זה החליט על מתן רשות לערער-של בית
, אלא  זכות  ספציפית,  בו  זכות  הערעור  אינה  זכות  כללית  הקבועה  בדין,    זהבמצב

המשפט  השתכנע  כי -אשר  ניתנה  למבקשים  לאחר  דיון  לגופו  של  עניין  ולאחר  שבית

קשה  עד  מאוד  להסיק  ויתור  על  זכות ,  יש  מקום  לאפשר  ערעור  בנקודות  מסויימות

אינה  מתיישבת  ממעמדה מסקנה  כזו  אף  .  הערעור  מכך  שהערעור  אינו  מוגש  במועד

דומה  דווקא  וכי ).  השפיטה:    לחוק  יסוד17סעיף  (של  זכות  הערעור  כזכות  חוקתית  
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בו ,  במקרה  זה.  בערעור  פלילי  הנטל  לבסס  מצג  בדבר  ויתור  כאמור  לא  יהא  נטל  קל

ובו  הערעור  הוגש  ממילא  בתוך  התקופה ,  האיחור  לא  היה  רב  יחסית  מצד  אחד

איני  סבור  כי  המשיבה ,  בהם  ניתנה  הרשות  לערערלהתייחסות  המדינה  לעניינים  

על  יסוד ,  ולפתח,  לסבור  כי  המבקשים  ויתרו  על  זכותם  לערער,  באופן  סביר,  יכלה

  ...ציפיה ראויה להגנה כי ערעור כאמור לא יוגש, סברה זו
לאחר ,  בשוקלי  את  אינטרס  המבקשים  למצות  את  ההליך  לגופו,  סופם  של  דברים

המבקשת  להיאחז  באיחור ,  ולמולו  את  אינטרס  המשיבה,  רשניתנה  להם  רשות  לערע

ובתיתי  דעתי  למהות  ההליך ,  מנת  למנוע  את  בירורו  לגופו-בו  הוגש  הערעור  על

 . הגעתי למסקנה כי יש מקום להאריך את המועד להגשת הערעור, כהליך פלילי
אשר  אין  לה  הצדקה ,  מידתית  במבקשים-בכל  תוצאה  אחרת  טמונה  פגיעה  בלתי

 . ות המתוארות לעילבנסיב
עד  ליום ,  ומורה  על  הארכת  המועד  להגשת  הערעור,  אני  נעתר  לבקשה,  לפיכך

וההליכים  בו  יימשכו ,  לא  יימחק  הערעור  שבכותרת,  בהתאם  לכך.  הגשתו  בפועל

 " .איני עושה צו להוצאות בבקשות שבפני, בנסיבות המקרה. כסידרם
 




