
 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

   

 חורי ואח' נ' מועצה אזורית שומרון 95624-52-66 ע"א
 

                                                                   
   מספר תיק חיצוני  תיק חיצוני: 

  

 7 מתוך 1 
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 שכיב סרחאן  שופטה כבוד פני ל

 
 

 מערערים
 
 זאב חורי. 6
 אסף חורי. 5
 נעה חורי. 3

 ע"י ב"כ עו"ד  צוריאל חזי
 

 נגד
 
 

 המשיב
 

 מועצה אזורית שומרון
 גנות ואח'ע"י ב"כ עוה"ד א. 

 2 

 3 

 4 

 החלטה
 5 

 6 

 7 בקשת ומנגד, בהגשתו נטען איחור עקב הסף על הערעור לסילוק המשיבה בקשת לפניי

 8 . הצורך במידת, הערעור להגשת המועד להארכת המערערים

 9 פרולוג

 10 תביעה המשיבה כנגד תקווה בפתח השלום משפט לבית, בזמנו, הגישו המערערים      .1

 11' כב לפני נדונו התביעה"(. התביעה: "להלן) ביוב במי ביתם חצר הצפות בשל, נזיקית

 12 רוטקופף השופטת' כב דחתה, 0.10....7. מיום דינה בפסק. רוטקופף אושרית השופטת

 13 הנטען הנזיקין לאירוע בנזיקין אחראית אינה המשיבה כי, שקבעה לאחר התביעה את

 14 .הערעור מכאן. הדין פסק עם השלימו לא המערערים"(. הדין פסק: "להלן) בתביעה

 15 מחשוב למחלקת, הפקסמיליה באמצעות, המערערים כ"ב שלח,10.2.0.10 ביום      .0

 16 סימן הוראות ביצוע לצורך אלקטרוני דואר כתובת עדכון טופס המשפט בתי בהנהלת

 17 וזאת"(, התקנות: "להלן) 1892-ד"התשמ – האזרחי רישום סדר לתקנות ב"ל בפרק 0'ג

 18 אלקטרוניים דין-בי כתבי הגשת בדבר וההודעה לתקנות( ד) ג287 מתקנה המתחייב  לפי

 19 (.19.-18.' עמ(, 9..11.11.0) 5905 פ"י)  9..11.11.0 מיום המשפט בתי מנהל של
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 7 מתוך 0 

 1 אל כדין הומצא לא הדין פסק כי, מראה קמא משפט בית שבתיק ברישומים  עיון      ..

 2 שמתקיימת אלקטרוני דואר במערכת, המערערים כ"ב של האלקטרוני הדואר כתובת

 3 כ"ב כי, מראים האמורים הרישומים. לתקנות ב"ל בפרק 0' ג סימן דרישות בה

 4 . 01:.1 שעה  0.10...7 ביום, המשפט בתי אתר דרך, הדין בפסק צפה המערערים

 5 .5.0.10..0 ביום הוגש הערעור כי, דפליג מאן לית      .2

 6 הצדדים טענות

 7 הקבוע במועד הוגש ולא מאחר הערעור את הסף על לסלק יש כי, טוענת המשיבה      .5

 8 אתר דרך, הדין בפסק צפה המערערים כ"ב(. לתקנות 2.0-ו 87. תקנות) בתקנות לכך

 9 בחלוף – קרי,  5.0.10..0 ביום רק הוגש והערעור 0.10...7 ביום כבר, המשפט נט

 10 .ההמצאה מיום ימים וחמישה ארבעים

 11 הפסוקה ההלכה לפי. להידחות דנן המשיבה בקשת דין כי, מנגד, טוענים המערערים      .0

 12. לתקנות בהתאם כדין המצאה אינה המשפט נט מערכת דרך דין-בי בכתבי צפייה

 13 .המערערים כ"ב של משרדו מנהלת היא הדין בפסק שצפה מי, דנן במקרה

 14 הכתובת אל נשלח גם הדין פסק כי, וטענה המשיבה הוסיפה, התשובה בכתב      .7

 15 המצאה המהווה דבר, 5.:9. שעה 0.10...9 ביום המערערים כ"ב של האלקטרונית

 16 . כדין

 17 ובין 9.8.0.10 ביום החליט( פורג אבי השופט' כב) המשפט בית כי אציין זה בהקשר      .9

 18 מועד להארכת בקשה להגשת לכאורה מקום יש, ענייננו  שבנסיבות נראה" כי, השאר

 19 להארכת בקשתם את המערערים הגישו, האמורה ההחלטה לפי". המערערים ידי על

 20 .הערעור להגשת המועד

 21 לא הדין פסק כי, המערערים וטענו חזרו, הערעור להגשת המועד להארכת בבקשתם      .8

 22' נ לנגוצקי 09.65. א"ע) דין בפסק שנקבעה ההלכה על הסתמכו הם. כדין להם הומצא

 23 צפייה לפיה( ,5.11.0.15[ )בנבו פורסם] מוגבלות שותפות( 6445) נפט חיפושי רציו

 24. התקנות לפי כדין המצאה אינה המשפט נט אתר דרך דין-בי בכתבי דין בעל של יזומה

 25' הגב, המשרד מנהלת של בתצהירה כאמור, למערערים כדין הומצא לא הדין פסק, וכן

 26 "(.התצהיר: "להלן) המשפט נט באתר הדין בפסק שצפתה, חזי לירון

 27 
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 7 מתוך . 

 1 

 2 והכרעה דיון

 3, שלעניין( וההלכתי החרות) לדין לב ובשים ובתשובות בתגובות, בבקשות עיון לאחר      ..1

 4 וכפועל, להידחות ודינו הסף על הערעור לסילוק המשיבה בבקשת ממש אין כי, שוכנעתי

 5 כי, הוא דין. הערעור להגשת המועד להארכת המערערים בקשת מתייתרת אף מכך יוצא

 6 וחמישה ארבעים הוא משפט בית של החלטה על בזכות ערעור להגשת המועד ככלל

 7. לתקנות 2.0 בתקנה נקבע הימים מניין(. לתקנות 87. תקנה) ההחלטה מתן מיום ימים

 8 הימים מניין, דנן המקרה כדוגמת, המערער בפני שלא החלטה ניתנה אם כי, נקבע

 9 . כדין הערעור לו הומצא שבו מהיום מתחיל

 10 מאוד רבה חשיבות קיימת דין לבעל דין-בי כתב של להמצאתו כי, דפליג מאן לית      .11

 11 92076.0 א"רע; 009' עמ(, 1885, שביעית רהודמה) האזרחי הדין סדרי, זוסמן. י – ראו)

 12 של ההמצאה דיני((. .9.7.0.1[ )בנבו פורסם] מ"בע טניס הברזל בית' נ עוקסה אבו

 13 ב"ל בפרק' א בסימן, נורמטיבית מבחינה, מוסדרים האזרחי בהליך דין-בי כתבי

 14, למעשה, מתחשב' א בסימן שנקבע הנורמטיבי ההסדר"(.'א סימן: "להלן) לתקנות

 15 הנתבע של האינטרסים, התובע של האינטרסים: הרלוונטיים האינטרסים במכלול

 16 השיקולים למכלול ומידתי סביר איזון מהווה הוא. הכולל הציבורי והאינטרס

 17, יעילות; הדין בגדרי הדין בעלי של הדיוניות הזכויות מיצוי ובכללם הרלוונטיים

 18 זכות כמו חוקתיים עקרונות; האזרחי המשפטי ההליך וסופיות תקינות, ודאות, יציבות

 19 במיוחד, אתיים עקרון; הרחב במובנו החוק שלטון, משפטיות לערכאות הגישה

 20 דין לבעל, דין-בי כתב של ההמצאה מלאכת: ויודגש. באלה וכיוצא לב בתום ההתנהגות

 21 . המשפט בית על מוטלת האזרחי בהליך

 22 בהליך דין לבעל דין-בי כתב להמצאת חלופיות דרכים חמש מונה לתקנות 275 תקנה      .10

 23. אלקטרוני ובאמצעי בפקסימיליה, בדואר, מוסד ידי על, אישית במסירה: והן אזרחי

 24 .לתקנות 0'ג בסימן המוזכרת, אלקטרוני באמצעי ההמצאה רלוונטית, שלנו לעניינו

 25 כהאי, דין לבעל אלקטרוני דין-בי כתב המצאת דרך קובעת לתקנות' ג 287 תקנה      ..1

 26 :לישנא

 27, המשפט בית שאינו לנמען אלקטרוני דין-בי כתב להמציא ניתן( א)

 28 של האלקטרוני הדואר של המאובטחת שבכתובת הדואר בית אל
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 7 מתוך 2 

 1 שלו האלקטרוני הדואר כתובת את מסר שהנמען ובלבד, הנמען

 2 לה בסמוך וציין זה סימן הוראות ביצוע לצורך המשפט לבית כאמור

 3 זו הוראה ואולם; אלקטרוני דואר של מאובטחת בכתובת מדובר כי

 4 .בתיק הראשון דין-בי כתב על תחול לא

 5 דואר של מאובטחת כתובת אל שנשלח אלקטרוני דין-בי כתב( ב)

 6 במסירה שהומצא ככתב יראוהו(, א) משנה בתקנת כאמור אלקטרוני

 7 אם, האלקטרוני המסירה באישור שצוינו ובשעה ביום לנמען אישית

 8 . דבר של היפוכו הוכח לא

 9 אם, לדין הזמנה תצורף( א) משנה בתקנת כאמור להמצאה( ג)

 10, בתוספת המתאים הטופס לפי ערוכה, אלה תקנות לפי נדרשת

 11 . יחולו לא .0 תקנה והוראות

 12 לשלוח המשפט בית רשאי(, א) משנה בתקנת האמור אף על( 1ג)

 13 של מאובטחת בכתובת או אלקטרוני דואר שבכתובת הדואר לתיבת

 14(, ד) או( א) משנה תקנות לפי המשפט לבית שנמסרה אלקטרוני דואר

 15 הכוללת הממוכנת במערכת דין-בי כתב של קיומו בדבר הודעה

 16 הזדהות מנגנון באמצעות תתאפשר שפתיחתו, הדין-בי לכתב קישור

 17 יראו, כאמור הודעה המשפט בית שלח(; ההודעה – להלן) מאובטח

 18 ובשעת ביום לנעמן אישית במסירה שהומצא ככתב הדין-בי כתב את

 19 בתי של המחשוב שבמערכת פנימי בשעון שמופיעים כפי השליחה

 20 . מקובלים כללים פי על המכויל המשפט

 21 הדין-בי כתב את יראו לא(, 1ג) משנה בתקנת האמור אף על( 0ג)

 22 הגיש אם, המשלוח ביום לנעמן אישית במסירה שהומצא ככתב

 23 האלקטרוני הדואר כתובת אל ההודעה הגעת-אי בדבר תצהיר הנמען

 24 .שמסר

 25 ימסור, אלקטרוני דין-בי כתב המשפט לבית להמציא המבקש( ד)

 26 דואר של מאובטחת כתובת או אלקטרוני דואר כתובת המשפט לבית

 27 המשפט בית מאת אלקטרוניים דין-בי כתבי קבלת לצורך אלקטרוני
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 7 מתוך 5 

 1 לבית המיועד אלקטרוני דין-בי כתב(; 1ג) משנה בתקנת כאמור

 2 .האלקטרוני ההגשה יעד אל יומצא, המשפט

 3 כאמור האלקטרוני ההגשה יעד אל שנשלח אלקטרוני דין-בי כתב( ה)

 4 לבית אישית במסירה שהומצא ככתב יראוהו(, ד) משנה בתקנת

 5 בתי מערכת של אלקטרוני באישור שצוינו ובשעה ביום המשפט

 6 .המשפט

 7' א בימים ..:17 השעה אחרי זאת תקנה לפי שנשלח דין-בי כתב(  ו)

 8 א 19 בסעיף כמשמעותו מנוחה ביום או' ו ביום או בשבוע' ה עד

 9, בחיקוק שנקבע או, 1829-ח"התש, והמשפט השלטון סדרי לפקודת

 10 "שלאחריו החול ביום נשלח כאילו אותו יראו

 11 דרך את, לחלוטין ברור באופן, מפרטת היא כי, מראה לתקנות' ג287  בתקנה עיון      .12

 12 של הרבה לחשיבותם לב בשים. האזרחי בהליך דין לבעל אלקטרוני דין-בי כתב המצאת

 13 ותקינותה הדין בעלי של הדיוניות זכויותיהם על לשמור מנת ועל ההמצאה דיני

 14 תקנה. דווקנית בצורה דנן'  ג 287 תקנה לפרש יש, השיפוטית המערכת של ויעילותה

 15 דין לבעל אלקטרוני דין-בי כתב להמציא ניתן כי, השאר בין, קובעת לתקנות' ג 287

 16 בית מאת אלקטרוניים דין-בי כתבי קבלת לצורך אלקטרוני דואר כתובת שמסר

 17 הדואר תיבת אל המצאה, האחת :דרכים בשתי לתקנות( ד' )ג 287  סעיף לפי המשפט

 18, והשנייה((, א')ג 287 תקנה, )הנמען של האלקטרוני הדואר של המאובטחת בכתובת

 19 הודעה המשפט לבית שנמסרה האלקטרוני הדואר שבכתובת הדואר לתיבת משלוח

 20-בי לכתב קישור הכוללת( המשפט נט) הממוכנת במערכת דין-בי כתב של קיומו בדבר

 21: להלן( )חכם כרטיס) מאובטח הזדהות מנגנון באמצעות, תתאפשר שפתיחתו הדין

 22 הודעה דרך אלקטרוני דין-בי כתב המצאת לכלל(.לתקנות( 1ג')ג 287 תקנה"( )ההודעה"

 23 ביום לנמען אישית במסירה שהומצא ככתב הדין-בי כתב את יראו לא" לפיו חריג קיים,

 24 הדואר כתובת אל ההודעה הגעת אי בדבר תצהיר הנמען הגיש אם, המשלוח

 25 (. לתקנות( 0ג')ג287  תקנה" )שמסר האלקטרוני

 26 להמצאת הקשור בכל, קמא משפט בית שבתיק ברישומים עיינתי: להכא מהתם      .15

 27 כדין הומצא הדין פסק כי, מצאתי לא, המשיבה לטענת בניגוד. למערערים הדין פסק

 28 כ"ב של האלקטרוני הדואר לתיבת משלוח דרך ולא הודעה משלוח דרך לא, למערערים

 29 כ"ב של האלקטרוני הדואר לתיבת לפיו התצהיר מונח שלפניי, עוד מה. המערערים
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 7 מתוך 0 

 1 נט במערכת  הדין פסק קיום בדבר הודעה ולא הדין פסק לא נשלחו לא, המערערים

 2 את לסתור משקל ובעלת קבילה ראיה אין בפני: ויודגש. לו קישור שכוללת המשפט

 3 . התצהיר

 4 כלל, "אכן. למערערים כדין הומצא לא הדין פסק כי, כדין בפניי הוכח, כן-כי-הנה      .10

 5 עם יחד. הערעור להגשת הימים מניין לעניין והקובע העיקרי הכלל הוא" ההמצאה

 6 חובת. לב ובתום בהגינות, ביושר לנהוג הערעור של קיומו על שידע הדין בעל על, זאת

 7 פריד' נ טל 92126.9 א"ע) האזרחי הדין סדר לרבות, המשפט ענפי כל על חלה הלב תום

 8 לפיה, לתקנות 500 תקנה את אף להזכיר יש, זה בהקשר((. 9..0..09.1[ )בנבו פורסם]

 9, המתאימים במקרים, לדידי. ראוי שאינו הליך לבטל, השאר בין, מוסמך המשפט בית

 10  אזרחי הליך לבטל, הרשם זה ובכלל המשפט בית מוסמך, ביותר חריגים שהם הגם

 11 . הדיונית בזכותו לב תום ובחוסר לרעה  שימוש תוך דין בעל ידי על שהוגש

 12 את למנות ויש לב תום בחוסר התנהגו המערערים האם:  השאלה נשאלת כאן      .17

 13 נט באתר  בו צפייה דרך הדין פסק על ידע כוחם שבא מהיום הערעור להגשת הימים

 14 שווא מצג הציגו לא המערערים. בשלילה היא התשובה?  משרדו מנהלת  ידי על המשפט

 15 וממילא, בהמצאתו הפגמים חרף, כדין להם הומצא הדין פסק לפיו עובדות של

 16 ניתן לא, וכן. לרעה מצבה את  ושינתה  כלשהו שווא מצג על הסתמכה לא המשיבה

 17-אי וניצלו, הדין פסק מתן על שידעו למרות המדוכה על ישבו המערערים כי, לומר

 18 להמצאת מאמץ כלל עשתה לא המשיבה. באיחור הערעור להגשת כאמתלה ההמצאה

 19 מטעמם טיעון עיקרי הגישו כבר הדין בעלי כי,  לזכור יש. למערערים הדין פסק

 20 .12.11.0.10 ליום לדיון קבוע והערעור

 21 התוצאה

 22 כלל" חל לא, דנן במקרה. למערערים כדין הומצא לא הדין פסק. תום מסענו      .19

 23 משרדו מנהלת צפיית מיום הערעור להגשת הימים את למנות מקום כל ואין ,"הידיעה

 24 כדין הוכח לא(. המשפט נט) המשפט בתי אתר דרך הדין בפסק המערערים כוח בא של

 25 בטבורו קשורה אינה  הדין פסק קיום על כוחם בא דיוק וליתר המערערים ידיעת כי,

 26 . הלב תום של

 27. עושה אני  וכך, להידחות הסף להערעור  לסילוק הבקשה דין כי, אפוא, היא התוצאה            

 28 . מתייתרת הערעור להגשת המועד להארכת הבקשה, מכך יוצא כפועל



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

   

 חורי ואח' נ' מועצה אזורית שומרון 95624-52-66 ע"א
 

                                                                   
   מספר תיק חיצוני  תיק חיצוני: 

  

 7 מתוך 7 

 1 כל, טבולה ואינה תקינה אינה המערערים של הדיונית והתנהלותם ומאחר זאת עם יחד           

 2 לסילוק לבקשה לתגובה צורף לא התצהיר כי, לציין דייני זה ולעניין לב בתום, כולה

 3 את לחייב אני רואה, הערעור להגשת המועד להארכת לבקשה רק אלא הסף על הערעור

 4 . ₪ ..0,5 שלבסך  כולל בסכום ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות למשיבה לשלם המערערים

 5 

 6 .כרשם סמכותיב ניתנת ההחלטה

 7 

 8 בדחיפות רבה. לצדדים החלטהאת   תמציא המזכירות

 9 

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.0.10נובמבר  8., חשוון תשע"זח'  ניתנה היום,
 12 

      13 

 14 
 15 

 16 
 17 


