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 יעל ייטב סגנית הנשיאכב'  פני ב

 

 
 אנה מריה בורגיל תתובעה
 
 

 נגד
 
 מלונות דן בע"מ.1 נתבעיםה

 שמגד חברה לניהול תביעות בע"מ.7
 
 

 החלטה
 

 מבוא

 

( video conferenceוידאו ) -חקירתה בדרך של כינוס לפני בקשתה של התובעת לאפשר את .1

 במועד שנקבע לשמיעת הראיות בתיק זה.

, הגישה תובענה בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה 1391התובעת, אזרחית ארה"ב, ילידת  .2

הייתה המבטחת  2הנתבעת  .1בעת שביקרה כאורחת במלון שבבעלות הנתבעת  13.7.11ביום 

 הרלבנטיים. בזמנים 1של הנתבעת 

 הנתבעות שלחו הודעת צד ג' לחברה אשר ביצעה שיפוצים במלון בזמנים הרלבנטיים.  .3

 

 טענות הצדדים

 

בבקשתה טענה התובעת כי בפסיקה עוצבה ההלכה המתירה קיום דיון בדרך של היוועדות  .4

חזותית. פורט כי התנאים שנקבעו לבחינת הבקשה הם, בין היתר, קיומו של תצהיר ותעודת 

ופא שנערכה לצורך הליך משפטי, קיום תום לב ומבחן "הסיבה הטובה" אשר כולל מצב ר

רפואי וגיל. עוד טענה  התובעת כי כפי שנקבע בפסיקה, מחייבת הקדמה הטכנולוגית גישה 

 ליברלית במתן אפשרות לכינוס וידאו.

קשה. התובעת הדגישה כי מצבה הרפואי וגילה המבוגר מהווים סיבה מספקת להיעתר לב .5

הסובלת בחודשים האחרונים מהידרדרות במצבה  , תושבת ארה"ב,58פורט כי התובעת בת 

 הרפואי עד כי הרופאים המטפלים בה אסרו עליה לטוס לישראל. 
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הנתבעות התנגדו לבקשה בטענה כי עניינה אינו נמנה עם המקרים החריגים שבהם יאפשר  .6

בעת את התביעה בישראל ועליה בית המשפט עדות מחוץ לכתליו. לטענתן הגישה התו

להתייצב בבית המשפט כדי להעיד, אף אם הדבר כרוך באי נוחות מבחינתה. עדות התובעת 

חיונית לניהול החקירה, בעיקר לאור העובדה שמדובר בתיק שבו המחלוקת היא בכל 

 המישורים, במישור האחריות והנזק כאחד. 

התביעה לבין דרישת התובעת להליך הכרוך הנתבעות הוסיפו וטענו כי אין פרופורציה בין  .7

 בהוצאות כבדות שהן מעל להיקף התיק.

הצד השלישי הצטרף לטענות הנתבעות והדגיש כי מדובר בעדות של התובעת עצמה, להבדיל  .8

מעדות עד שאינו צד להליך, ובתיק שבו מחלוקות עובדתיות רבות, ועל כן קיימת חשיבות 

 יה של התובעת, ומשפת גופה. רבה להתרשמות בית המשפט מתגובות

 

 דיון והכרעה

 

וידאו. כב' השופט  -האפשרות לגבות עדות באמצעות כינוסלא אחת בהלכה הפסוקה הוכרה  .9

וידאו )ואת המשקל שניתן  -עדות באמצעות כינוסגביית צ' זילברטל מנה את התנאים ל

)מיום אהרון לוינגר נ' עו"ד ניצה פוזנר, כונסת הנכסים,  1976217 לעדות שכזו( ברע"א

 (, כדלהלן: 9.8.12

"השיקולים המנחים בבחינת בקשה להעדה באמצעות כינוס וידאו 

הם שהבקשה הוגשה בתום לב, כי העדות רלבנטית למחלוקת וכי 

קיימת סיבה טובה לכך שבעל הדין או העד אינם יכולים למסור 

דורי את צ'יקובסקי בניה  6216260משפט )רע"א עדותם בבית ה

לפסק  6( פסקה 70.9.7662והשקעות בע"מ נ' גולדשטיין )לא פורסם, 

דינה של השופטת מ' נאור, להלן: עניין דורי(... עם זאת, וכיוון 

שמסירת עדות שלא בפני בית משפט אינה המצב האופטימאלי, 

ן כתלי בית ונקודת המוצא היא לעולם עדיפותה של העדות בי

המשפט, נפסק, כי אם בשל צורת ההעדה יתקשה בית המשפט 

להגיע לממצאים, הדבר ייזקף לחובת בעל הדין שביקש כי העדות 

  9297269CLANPORT INTRNATIONAL Ltdתינתן באופן זה )רע"א 

 ((. "12.1.7616)לא פורסם,  CITYBANK N.A TEL AVIVואח' נ' 

' ע'( בדימ) השופטת' כב התירה( 23.6.13 מיום) יון בולפון' נ ישראל מדינת  3715119 א"רעב .11

 ותחומה פשוטה בסוגיה מדובר היה עניין שבאותו כיוון וידאו כינוס באמצעות עדות ארבל
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 להתרשם המשפט -לבית מאפשרים היום הקיימים הטכנולוגיים האמצעים כי בואר. יחסית

 עליה מקובלת כי ארבל השופטת' כב ציינה עוד. חקירתו על לפקח ואף מהעד ישירה בצורה

 לצד עוול כל וידאו כינוס באמצעות החקירה תגרום לא שלפיה המחוזי המשפט -בית קביעת

 לעלות עלול העדים של העדתם אי ומנגד, הולמות בהוצאות עליו לפצות ניתן שלא, השני

 : כי קבעה ארבל השופטת. באחריות הכירה שהנתבעת לאחר וזאת התביעה בדחיית

 בית כותלי בין העדות של עדיפותה היא לדיון המוצא נקודת"

 מעדות ישירה שבהתרשמות החשיבות מפאת זאת, המשפט

 רחב פתח לפתוח אין, כך משום. המשפט בית עיני לנגד" חיה"

 ואין חזותית היוועדות באמצעות עדות לגביית מוגבל ובלתי מדי

 עדות למתן מספקת סיבה, לב בתום, להציג הדרישה על לוותר

י. דורי את צ'יקובסקי בניה והשקעות   6216260 א"רע ראו) זו בדרך

 "((.70.9.7662) 19 פסקה]פורסם בנבו[ , בע"מ נ' גולדשטיין

 

 2202217 א"רע) וידאו -בפסיקה קודמת של כב' השופטת ארבל בעניין עדות באמצעות כינוס .11

 :  נקבע כי(( 71.17.17(  )חוץ תושבת) גריגול יונדה' נ יוסף אזי'חג

" הפסיקה קבעה לא פעם כי כדי לאפשר מתן עדות באמצעות כינוס 

דמיאניוק נ' מדינת  602222וידיאו דרושה "סיבה טובה" )ע"פ 

גיל נ' בנק דיסקונט  692222(; ע"א 1996) 550, 771( 0ישראל, פ"ד מז)

קיד פ 0009297(; רע"א 1929) 060, 692( 7לישראל בע"מ, פ"ד מד)

((. הקביעה אם 1996) 500( 1שומה למפעלים גדולים נ' גהל, פ"ד מז)

הסיבה אותה מציג הצד המבקש לאפשר מתן עדות באמצעות כינוס 

וידיאו היא בבחינת "סיבה טובה" צריכה לשקף איזון בין הנזק, 

הרפואי במקרה דנן, הצפוי לעד כתוצאה מטיסה לישראל לבין הנזק 

 תוצאה מכך לצד השני"המשפטי הצפוי להיגרם כ

 

מוסא גולסז נ' עטולה  822111עוד אציין בעניין את קביעתו של השופט נ' הנדל ברע"א  .12

 ( המפרט כי:5.12.11) קאלצ'י

"השיקולים לאישור בקשה לחיקור דין בחוץ לארץ דומים לאלו 

לפקודת  16שנקבעו לעניין גביית עדות מחוץ לתחום על פי סעיף 

דלעיל(...  2097269וידאו קונפרנס )ראו רע"א  הראיות, גם על דרך של

, מובא 192קלינגהופר נ' בלום, פ"ד ו  20251בעניין קלינגהופר )ע"א 
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דלעיל(, נקבעו שלושה מבחנים שעל פיהם יקבע בית  2097269ברע"א 

המשפט האם להתיר חיקור דין, ובהתאמה גביית עדות מחוץ לתחום. 

נעשתה בתום לב; השני, האחד, האם פניית המבקש לבית המשפט 

כלום עדותו של העד שמבוקש להעידו מחוץ לתחום רלוונטית לשאלות 

שבמשפט; השלישי, האם קיימת "סיבה טובה" המונעת את הופעת 

 העד הנמצא בחוץ לארץ."

 

 ומן הכלל אל הפרט. .13

אחרת, בדרך עדות  מתןהעדות בבית המשפט על פני מתן אף שנקודת המוצא הינה עדיפות  .14

אין מנוס מלהיעתר לבקשה. התובעת צירפה לבקשתה תצהיר מאומת על בענייננו ש מצאתי

, שבו הצהירה על כי היא סובלת מסחרחורות, 5.7.18ידי נציגת הקונסוליה בשיקאגו מיום 

חוסר שיווי משקל, בחילות והקאות והיא מטופלת באופן שוטף בתרופות רבות. עוד הצהירה 

מהן היא שא פנתה לטיפול בבית חולים בשל התופעות כי במהלך החודשים האחרונים הי

"הרופאים המטפלים בי אוסרים עלי לטוס טיסה סובלת. התובעת הוסיפה והצהירה כי 

 ארוכה לישראל בשל המחלות הכאבים והמגבלות מהם אני סובלת".

מרופאה בארה"ב  25.8.18התובעת צורפו מסמכים רפואיים שבהם אישור מיום לתצהיר  .15

לפיה  7.8.13שלפיו התובעת אינה מסוגלת לטוס, וכן תעודת רופא מאת ד"ר אליהו טל מיום 

"קיים קושי רב ביותר עד חוסר אפשרות לטוס בהתאם למסמכים הרפואיים שהוצגו בפניו 

 .שעות" 17לארץ בטיסה טרנסאטלנטית של למעלה מ 

הבקשה הוגשה בתום לב, וכי אין כי ניתן להתרשם מהתצהיר ומהמסכים הרפואיים  .16

באפשרותה של התובעת להגיע לארץ למתן עדות, הן מחמת מצבה הבריאותי, הן מחמת גילה 

(, והן מחמת מקום מגוריה בארה"ב המחייב טיסה ממושכת לארץ. באיזון הנאות בין 58)

לול עבשל טיסה, או בשל ויתורה על התביעה, לעומת הנזק ה תתובעהנזק העלול להיגרם ל

ווידאו, נוטה הכף לטובתה של -בכינוס של התובעת להיגרם לנתבעים ולצדדי ג בשל העדתה 

התובעת. האמצעים הטכנולוגיים הקיימים כיום מאפשרים התרשמות ברורה מהעדות, 

המשפט, וכי לא ייגרם לנתבעות לעדות בבית  ובענייננו אני סבורה כי מדובר בתחליף נאות

 .  ולצדדי ג' נזק של ממש

 

 סיכום

וידאו. העדות  -לפיכך אני מקבלת את הבקשה ומאפשרת לתובעת להעיד באמצעות כינוס .17

 תינתן במועד שנקבע לשמיעת הוכחות.
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, בתיאום עם המזכירותבא כוחה של התובעת יסדיר את מתן העדות באמצעות כינוס וידאו,  .18

כמו כן יסדיר את זימון המתורגמן. בשלב זה, ובהתחשב בהכחשת האחריות, תישא התובעת 

 הוידאו, כמימון ביניים, ועליה להסדיר את התשלום לפני מועד ההוכחות. -בעלות כינוס 

 

 

 

 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2118נובמבר  16, ד' כסלו תשע"והיום,   נהנית

 

 

 

 

 

 

 

 


