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  תשע"ח א' בכסלובס"ד, 

  2017בובמבר  19

  77007תיק מס' 

  קס על ביטול דיון ויעילות באיחוד תביעות - פסק בייים

  בעיין שבין 

  התובע

  מר ע'

  התבעים

  הרב פ'

  ומוסדות פ'

  

  העובדות:

  

 חתמו הצדדים על הסכם בוררות. 2016בסוף שת   .א

 ₪. 126,360ע"פ כתב התביעה, התובע דרש לקבל סך   .ב

בוכחות התובע וב"כ התבע. בשלב מסוים בדיון,  התקיים דיון 08.02.17תאריך ב  .ג

התובע קם ויצא תוך שהוא אומר "מדבר שקר תרחק, איי מוכן לשמוע שקרים, 

אי מוכן לבטל את התביעה". אב בית הדין יצא אחריו, יסה לשכע אותו לחזור, 

 . ל את התביעה"התובע סירב לחזור, תוך שהוא חוזר ואומר "אי מבט

: "התבעים יודיעו למזכירות בית הדין עד בסופו של הדיון יתה ההחלטה הבאה  .ד

לפברואר האם ברצום להגיש תביעה גדית במסגרת תיק זה לאור  15התאריך 

במידה ויודיעו התבעים כי ברצום להגיש תביעה גדית, הרי דברי התובע ה"ל. 

התביעה כל העייים שבמחלוקת (שההליכים בתיק יימשכו עד להכרעה ב

, תוך מתן התראות מתאימות לצדדים על משמעות העדרות והתביעה שכגד)

 מהדיוים וההליכים הבאים."

. ה"ל הודיעו לביה"ד כי הם תקבלה בביה"ד הודעת התבעים 27.02.15בתאריך   .ה

. רצום כי תביעה גד התובע ותבעים וספיםמתכווים להגיש תביעה גדית 

התבעים דרשו לקבל הוצאות עבור הדיון שקטע גדית זו תידון בביה"ד. 

 .באמצעו, וכן לדחות את תביעת התובע
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וגד חברת  'גדית גד התובע וגד מר הגישו התבעים תביעה  25.03.17בתאריך   .ו

 1ריבית והצמדה + הוצאות. ₪ + 786,000הסכום התבע  ח'

. בדיון זה וכחות התובע וב"כ התבעים. התקיים דיון קצר ב29.6.17בתאריך   .ז

התברר כי עשתה לאחרוה פעולת מכירה בחברה התבעת. בסופו של דיון תבקשו 

 התבעים לבדוק האם כל התבעים שכגד מוכים להתדיין בפי ביה"ד.

) ח'וחברת  'תבעים שכגד הוספים (מר כי ההודיעו התבעים  05.09.17בתאריך   .ח

 בפי ביה"ד. ולפיכך היא מתכוות לתובעם בבית המשפט.מסרבים להתדיין 

התבעים בקשו מביה"ד כי יאשר להם לתבוע את כל התבעים שכגד בבית   .ט

. ובכדי להמע מיהול הליך כפול, הרי שהם מבקשים )ת התובע(לרבות א המשפט

התבעים  ₪. 9,825ולהשיב להם את האגרה בסך לבטל את התביעה שכגד 

 2קשה מאד להל את ההליך כגד התובע בבית הדין שלא בוכחות מצייים כי י

 התבעים שכגד הוספים.

כי לאור דברי התובע בדיון הראשון, הרי שיש לדחות  התבעים חוזרים ומצייים  .י

 את התביעה (הראשית) ולחייב את התובע בהוצאות הדיון וכ"ל.

א דריתחא ומתוך רוגז, , כי יציאתו מהדיון (הראשון) עשתה בעידהתובע טוען  .יא

הוא לא מבטל את התביעה. הוא דורש להמשיך את והוא מתצל על כך, אולם 

לטעתו אין לו קשר לתבעים שכגד האחרים. ואין הוא אחראי  ההליכים בפיו.

 לסרובם לבוא לד"ת.

, שלדעתם אין שום טעם ביהול הליך עם התובע לבדו. היות התבעים חזרו וצייו  .יב

 ותגד.והטעתבעים שכגד שאר ה ותגדו שלובות בטע 

  דיון:

אף שהתובע התצל על התהגותו בדיון הראשון. מ"מ הרי הוא מחל על תביעתו.   .יג

כ"ל התובע חזר כמה פעמים על דבריו: אי מבטל את התביעה. התובע אף לא חזר 

 אין מוסבו ממחילה זו, לכשרגע מכעסו (באותו יום או למחרת). אשר על כן, 

 מהקביעה: מדובר במחילה. ממילא דין התביעה להדחות.

גדו תביעה גדית.  התובע לא ידע בעת שוויתר על תביעתו, כי התבעים יגישו אולם  .יד

(זו אכן טרם הוגשה או ידוה באותה העת). וברור כי אילו היה יודע שלמרות 

שהוא מוותר על התביעה, עדיין יתכן כי יחויב לשלם כסף לתבעים, לא היה מוותר 

 על תביעתו.

                                                           

1
 לכתב התביעה שכנגד נזכרים סכומים נוספים. 28-30בסעיפים  
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: "במידה ויודיעו ואכן בהחלטת ביה"ד בסיום הדיון ה"ל אמר במפורש  .טו

גיש תביעה גדית, הרי שההליכים בתיק יימשכו עד התבעים כי ברצום לה

 ."התביעה והתביעה שכגד)להכרעה בכל העייים שבמחלוקת (

 –והם רשאים להחליט כרצום  –וא"כ אם ברצון התבעים לדון בתביעה שכגד   .טז

 . תידון גם התביעה העיקרית

סירובם  , וכחאלא שכעתתביעה גדית כגד התובע ואחרים.  התבעים אכן הגישו  .יז

לבטל את התביעה  הם מבקשיםשל התבעים שכגד האחרים לבוא לדין תורה, 

 שכגד, ולדון כגד כל התבעים בבית המשפט.

, היות והם סירבו הרשות תוה –) ח'וחברת  'לגבי התבעים האחרים (מר   .יח

 להתדיין בדין תורה.

לבקשתו זו? . ולמה אפוא סרב מוכן בהחלט להתדיין בדין תורה התובעאולם   .יט

אין  אולםמטעמי יעילות המשפטית אכן יש הגיון רב באי פיצול ההתדייות.  אמם

 בטעמים אלו בכדי למוע את זכותו הבסיסית של התובע לידון בדין תורה.

לבטל את התביעה הגדית כלפי התובע. אולם לא יוכלו  התבעים רשאים כמובן  .כ

 .ההחלטה בידיהםלהגישה בבית המשפט. 

 1החזרת האגרה. היות ובכל מקרה, התביעה שכגד תידון רק כלפי התובע (לעין   .כא

לבטל את התביעה הגדית,  אם יבחרו התבעים), הרי משורת הדין, 3מתוך 

לדון בתביעה הגדית  אם יבחרו התבעיםהמזכירות תחזיר לתבעים את האגרה. 

תעודכן כלפי התובע, רשאים התבעים לשות את סכום התביעה. במקרה זה 

 מהל בית הדין. לשאול אתיש  –תוקן. האגרה ע"פ הסכום המ

או מחייבים את התובע בהוצאות עבור הדיון , ללא כל קשר להחלטתם בעין  .כב

 600לתבעים + ₪  800. על התובע לשלם סך שקטע באשמתו הברורה והבלעדית

 למזכירות ביה"ד.₪ 

יבוא בעצמו  תבעא מעוין שהם רבות כי הו: התובע ציין / רמז / אמר פעמיהערה  .כג

ובעת ממשוא פים  תבעלבית הדין. התובע אף ציין, בשפה חריפה, כי אי הזמת ה

ללא התואר "רב",  תבעח לציין פעמים רבות את הכלפי רב ות"ח. התובע אף טור

 כראה מטעמי זלזול.

יה צורך, ביה"ד איו ושא פי איש. ואם יה או דוחים טעות ורמזים אלו מכל וכל.  .כד

  , לא הסס להזמין כל עד או מומחה שיידרש.לדעת הדייים

  החלטות:

א' בכסלו  –יום מיום קבלת פסק זה  14תוך ₪  800התובע ישלם לתבעים סך  .1

 2017בובמבר  19תשע"ח, 

  –יום מיום קבלת פסק זה  14תוך ₪  600התובע ישלם למזכירות ביה"ד סך  .2
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 2017בובמבר  19א' בכסלו תשע"ח,  

א' בכסלו  –יום מיום קבלת פסק זה  60התבעים יודיעו למזכירות ביה"ד תוך  .3

 על בחירתם באחת משתי האפשרויות הבאות: –2017בובמבר  19תשע"ח, 

במקרה זה יתן פסק דין  – עהתבעים מבטלים את התביעה שכגד התוב  .א

ת סופי המבטל את כל תביעות הצדדים בעין. במקרה זה תחזיר המזכירות א

 יום מיום קבלת הודעת התבעים. 14האגרה בשלמותה לתבעים, תוך 

במקרה זה יקבע דיון לדון  –התבעים בוחרים להמשיך את ההליכים בפיו   .ב

בטעות הצדדים. במקרה זה רשאים התבעים לעדכן את סכום התביעה. 

 סכום האגרה יתעדכן בהתאם.

ת המשפט או בכל מקום בבי ח' ואת חברת 'ת מר התבעים רשאים לתבוע א .4

 שירצו.

 .2017במבר בו 19א' בכסלו תשע"ח,  פסק הדין יתן ביום

  

 והאמת והשלום אהבו

  

  

  הרב בצלאל דיאל                       הרב יר ורגון                     הרב אליעזר שקולבסקי

  

            ______________                  _____________                 ________________                      


