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 המבקשת)( תנתבעה

  
  ירית טיילור פרנקע

 1 

  
 החלטה

  2 

 3 4הוגשה לפי פרק טז' בתביעה לפינוי מושכר, שאשר נית� החלטה זו ניתנת בבקשה לביטול פסק די� 

 4, לאחר שלא הוגש כתב הגנה והתקיי� דיו� ביו� 1984 –לתקנות סדר הדי� האזרחי, התשמ"ד 

 5  , אליו לא התייצבה הנתבעת.10.06.2013

  6 

 7בשאלת החיוב בהוצאות ההלי
 , הינה עובר למת� פסק הדי� פונה המושכר. לפיכ
, ההכרעה הנדרשת

 8  בלבד.

  9 

 10  בוצע מסירה של כתב התביעה לנתבעת א� לאו.סלע המחלוקת בי� הצדדי� הוא בשאלה הא� 

  11 

 12בעוד שהנתבעת טוענת כי לא ידעה אודות התביעה אשר הוגשה כנגדה, וכי מעול� לא קיבלה לידיה 

 13ני, טועני� התובעי� כי כתב את כתב התביעה לא באמצעות שליח ולא במשלוח בדואר אלקטרו

 14אשר ביצע מסירה  התביעה וכ� הזימו� לדיו� בפני בית המשפט נשלחו לנתבעת ה� באמצעות שליח

 15סירבה לחתו� על אישור המסירה, וה� באמצעות משלוח העתקי� סרוקי� לדואר ש אישית לנתבעת,

 16  האלקטרוני של הנתבעת.

  17 

 18בו ניתנה לה� אפשרות לחקור את המצהירי� על לנוכח המחלוקת העובדתית זומנו הצדדי� לדיו� 

 19  תצהיריה�.

  20 
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 1, במסגרתה הודתה כי התגוררה במושכר, הנתבעת נחקרה בחקירה נגדית, 09.10.2013בישיבת יו� 

 2אישרה את כתובת הדואר האלקטרוני שלה, וכי קיבלה תכתובות דואר אלקטרוני מבא כוח 

 3 30,13, שורות 5(עמוד  י הגשת התביעה כנגדההתובעי�, א
 טענה כי לדעתה תכתובות אלה היו לפנ

 4  לפרוטוקול).

  5 

 6, אשר כותרתו "בקשת 5אשר סומ� ת/ ,  שלחה מכתב 19.05.2013ביו� כי הנתבעת , כ� אישרה ,כמו

 7  ".קבלת פינוי! –פינוי הדירה 

   8 

 9מסירת כתב  אודות מסר תצהיראיגר אורי, אשר  מר, בעי�מטע� התו הנתבעת חקרה את השליח

 10הבהיר כי כתב התביעה בחקירתו ענה על שאלות הנתבעת, התביעה והזימו� לדיו� לידי הנתבעת. 

 11ידיו לתובעת שסרבה לחתו� על אישור המסירה. תצהירו של השליח לא נסתר או הופר
 ,נמסר על

 12  והנני נותנת אמו� בדבריו.

  13 

 14הדפס של  ,ל פסק הדי� כנספח ב'התובעי� צרפו לתגובת� לבקשת המבקשת לביטועוד יצויי�, כי 

 15אליה צורפו כתב התביעה וזימו� לדיו� כקבצי� מצורפי�  18.04.2013תכתובת דואר אלקטרוני מיו� 

 16, במהל
 חקירתה הנגדית, ככתובת ואשר נשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הנתבעת אישרה 

 17  הדואר האלקטרוני שלה.

  18 

 19 מועד את להעדי$ יש כי הוא הדי!כדי�, אול� " אומנ� המצאה בדואר אלקטרוני אינה המצאה

 20  . )6.4.97(לא פורס�,  אסמעיל נ' סלימא! 1113/97רע"א ( "".ההמצאה" מועד פני לע "הידיעה"

  21 

 22וכי , באמצעות שליח לאור כל האמור לעיל, שוכנעתי, כי כתב התביעה נמסר כדי� לידי הנתבעת

 23  וידעה על ההלי
 המשפטי המתנהל כנגדה.האחרונה קיבלה את כתב התביעה והזימו� לדיו� 

  24 

 25  .21.07.2013לפיכ
 איני מוצאת לבטל את פסק הדי�, ואני מורה על ביטול עיכוב הביצוע שנית� ביו� 

  26 

 27ולא להטיל  10.06.2013שנפסקו במסגרת הדיו� מיו� בנסיבות העניי� מצאתי להסתפק בהוצאות 

 28  הוצאות נוספות.

  29 

 30   המזכירות תמציא ההחלטה לצדדי�.
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  1 

 2  ידי הנתבעת ככתובת להמצאה.,תשומת לה המזכירות לת.ד. אשר נמסרה על

  3 

  4 

 5  , בהעדר הצדדי�.2013אוקטובר  10, ו' חשו� תשע"דהיו�,  נהנית

  6 

  7 

       8 

 9 
  10 




