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 לאה גליקסמן, השופט רועי פוליאקלפני: סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת 
 נציגת ציבור )עובדים( גב' חיה שחר, נציג ציבור )מעסיקים( מר דורון קמפלר

 
 עו"ד ג'ורג' שוכרי –בשם המערערת 
 עו"ד אבראהים אגבאריה  –בשם המשיבות 

 
 פסק דין

 
 :גליקסמן לאה השופטת

ערעור זה סב על החלטתה של רשמת בית הדין, השופטת אפרת קוקה, בתיק ע"ע  .1

, שבה נקבע כי הערעור הוגש באיחור, ונדחתה בקשה 26.3.2019, מיום 12292-01-18

 להארכת מועד להגשת ערעור. 

 

 : רקע והחלטת הרשמת מושא הערעור

ונציגי הציבור  בבית הדין האזורי ירושלים )השופט )כתוארו אז( כאמל אבו קאעוד .2

( התבררה תביעתן של 15025-04-16מר קיבורק נלבדיאן ומר יעקב משה; סע"ש 

 המשיבות כנגד המערערת.

הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק ביניהם  26.11.2017בדיון שהתקיים ביום  .3

 –א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 79לפשרה, ללא הנמקה, לפי סעיף 

 –לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט  39הדין לעבודה מכוח סעיף  , החל בבית1984

1969 . 

ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי,  26.11.2017בהמשך להסכמת הצדדים, ביום  .4

שבו חויבה המערערת לשלם למשיבות סכומים שונים, וכן הוצאות משפט בסך של 

 ₪. 430,000ובסך הכל ₪,  15,000
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 ערת ערעור על פסק הדין. הגישה המער 6.1.2018ביום  .5

נקבע כי על פני הדברים, בהתאם למועדי  23.1.2018בהחלטת הרשמת מיום  .6

ההמצאה המתועדים במערכת נט המשפט הערעור הוגש באיחור, ומשכך בכוונת 

בית הדין שלא לקבלו לרישום. טרם מתן החלטה בעניין, ניתנה למערערת אפשרות 

 להגיש עמדתה. 

צירף ב"כ המערערת תצהיר, ובו התייחסותו לעניין מועד  26.1.2018להודעה מיום  .7

המצאת פסק הדין, ונטען כי הערעור הוגש במועד. לחלופין, ומטעמי זהירות, 

 התבקש בית הדין להאריך את המועד להגשת הערעור עד למועד הגשתו. 

 בתצהיר ב"כ המערערת נאמר כך:

"הנני מצהיר כי ככל הנראה מזכירה ממשרדי עיינה באותו בפסק דין  
ולצורך הוצאת הפרוטוקול לתיוק בתיק המשרד שכן סברה כי היא 
מעיינת בפרוטוקול הדיון וע"כ היא סברה כי זה הוא המשך הפרוטוקול 

 של הדיון באותו יום.
ת הנני מצהיר כי אותה מזכירה צרפה לתיק רק את הפרוטוקול ולא א

 פסה"ד.
רק אחרי שבועיים התקשרה אלי מנהלת בית הספר והודיעה לי כי אכן 

 קיים פס"ד. 
היינו רק כמה ימים אחרי ידיעת הח"מ  6.1.2018הערעור הוגש ביום 

 אודות פסה"ד. 
הנני מצהיר כי אותו פס"ד מעולם לא נמסר אלי באמצעות תיבת הדואר 

המזכירות וכב' ביה"מ  האלקטרוני, מצ"ב דף הודעות אשר הומצאו ע"י
יכול לראות כי הודעה האחרונה אשר נשלחה הייתה הודעה מיום 

 , היינו עוד בטרם ניתן פסה"ד. 21.11.2017
... 

הנני מצהיר כי אני מעולם לא קיבלתי הודעה לתיבת הדוא"ל בדבר אותו 
 פסק הדין. 

יחד עם זאת הנני מצהיר כי תצהירי זה מהווה תצהיר תמיכה לבקשה 
 רכת מועד מטעמי זהירות". להא

המשיבות טענו כי על פי הנתונים במערכת נט המשפט פסק הדין נצפה ביום  .8

; הטענה כי מדובר בטעות בתום לב של המזכירה, אשר סברה כי מדובר 26.11.2017

בפרוטוקול בלבד אין לה היתכנות, נוכח העובדה שפסק הדין הוא מסמך נפרד 

מנט המשפט נדרש להיכנס למסמך עליו כתוב "פסק ועצמאי, ועל מנת להוריד אותו 

דין"; בכל מקרה, להוכחת טענה זו נדרש תצהירה של מזכירת ב"כ המערערת ולא 

, שלח ב"כ המשיבות 26.11.2017תצהיר של ב"כ המערערת; בנוסף, כבר באותו יום, 

 העתק מפסק הדין במצורף למכתב לוואי לב"כ המערערת באמצעות הפקס. 
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להארכת מועד מדובר בבקשה סתמית שאין בה אפילו את הנימוק  באשר לבקשה

א לחוק בתי 79המינימאלי. בנוסף, סיכויי הערעור על פסק דין שניתן על פי סעיף 

 המשפט נמוכים מאד. על כן, יש לדחות גם את הבקשה לארכת מועד. 

במענה לטענות המשיבות טענה המערערת כי תגובת המשיבות הנשענת על עובדות  .9

א נתמכה בתצהיר; פסק הדין לא הועבר ביחד עם מכתב ב"כ המשיבות, ולא ניתן ל

להגיש ערעור בהתבסס על מכתב אשר מציין כי קיים פסק דין; דין התגובה 

 להימחק, ויש להורות על אותה ארכה מבוקשת. 

בהחלטת הרשמת מושא הליך זה נקבע כי הערעור הוגש באיחור, וכי אין להאריך  .10

 שת ערעור, כמפורט להלן:את המועד להג

בהתאם לנתונים המתועדים במערכת נט המשפט, פסק דינו של בית הדין   .10.1

בשעה  27.11.2017האזורי נשלח לב"כ המערערת, עו"ד ג'ורג' שוכרי, ביום 

באמצעות 'הודעה באתר', שמשמעותה שליחת הודעה לתיבת הדואר  14:32

. המדובר בהמצאה על פי האלקטרוני של ב"כ המערערת, עם קישור לפסק הדין

, החלה בבית הדין 1984-( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1ג)ג497תקנה 

-לתקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין(, התשנ"ב 129תקנה לעבודה על פי 

. במועד ביצוע ההמצאה, היתה מעודכנת במערכת נט המשפט כתובת 1991

במערכת נט המשפט נרשמה דואר אלקטרוני פעילה של ב"כ המערערת. בנוסף, 

 . 13:16בשעה  26.11.2017גם צפייה של ב"כ המערערת בפסק הדין ביום 

"אותו פסק דין מעולם לא אכן, ב"כ המערערת הגיש לבית הדין תצהיר לפיו  .10.2

"אני מעולם לא קיבלתי ונמסר אלי באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני" 

י הדברים, מדובר בהצהרה על פנ הודעה לתיבת הדוא"ל בדבר אותו פסק דין".

, אשר ניתן 1984-התשמ"ד, ( לתקנות סדר הדין האזרחי2ג)ג497תקנה על פי 

היה לקבוע על יסודה, שלא בוצעה המצאה כדין של פסק הדין למערערת. אלא, 

שבנסיבות המקרה, נפל פגם בהצהרה זו, באופן שאינו מצדיק לבסס עליה את 

רערת. ב"כ המערערת הצהיר כאמור, הקביעה שפסק הדין לא הומצא כדין למע

שפסק הדין לא נמסר אליו באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני. האסמכתא 

לתצהיר(, היא פלט של תיעוד  11עליה סמך ב"כ המערערת הצהרה זו )סעיף 

ממערכת נט המשפט. אלא, שמדובר  15025-04-16ההמצאות בתיק סע"ש 

המצאות  45מתוך  18מציג  של נתוני ההמצאות בתיק, הומטעה  חלקי בפלט

שבוצעו בהליך. מפלט זה הושמט בין היתר התיעוד של המצאת פסק הדין לב"כ 
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, כפי שהוא מופיע במערכת נט המשפט. ביסוס 27.11.2017המערערת ביום 

ההצהרה על אסמכתא חלקית ומטעה, כפי שנעשה בתצהיר המערערת,  עולה 

לבסס על הצהרה זו את הקביעה כדי חוסר תום לב דיוני, באופן המצדיק שלא 

שלא בוצעה המצאה כדין של פסק הדין למערערת. יש לציין, כי ב"כ המערערת 

לא צירף לתצהירו פלט של הודעות הדואר האלקטרוני הנכנסות בתיבת משרדו 

והסתפק  -באופן שיכול היה לאשש את הצהרתו  -מהתאריכים הרלוונטיים 

ממערכת נט המשפט. בנסיבות אלה, בצירוף פלט חלקי ומטעה של ההמצאות 

אין די בהצהרה שהוגשה לבית הדין על מנת לקבוע שפסק הדין לא הומצא כדין 

, בניגוד לנתוני ההמצאה המתועדים במערכת נט 27.11.207למערערת ביום 

 יום.  11המשפט. לאור האמור, יש לקבוע כי הערעור הוגש באיחור של 

ם בהנחה שיש ליתן תוקף להצהרה בדבר הרשמת הוסיפה, למעלה מהנדרש, כי ג .10.3

אי קבלת פסק הדין בתיבת הדוא"ל, יתכן שהיתה קמה בנסיבותיו המיוחדות 

של המקרה הצדקה להחיל את "כלל הידיעה" ולמנות את הימים להגשת 

הערעור ממועד ידיעתה של המערערת או בא כוחה על פסק הדין. במקרה הנדון, 

זכירת משרדו צפתה בפסק הדין ביום ב"כ המערערת אינו חולק על כך שמ

. כך, שניתן לקבוע שהייתה למערערת, באמצעות בא כוחה, ידיעה 26.11.2017

. זאת ועוד, גם אם ב"כ המשיבות לא 26.11.2017ממשית על פסק הדין ביום 

( לתקנות סדר 5גא)א()497ביצע אישור טלפוני של קבלת הפקס כדרישת תקנה 

, ומבחינה זו נפל פגם בהמצאת פסק הדין 1984 –הדין האזרחי, תשמ"ד 

בפקסימיליה, הרי משלא הוכחש כי ב"כ המערערת קיבל את מכתב ב"כ 

המשיבות, הייתה למערערת ידיעה על פסק הדין. בנסיבות העניין, נראה כי 

מוצדק להחיל את "כלל הידיעה"' על המערערת, אף נוכח חוסר תום הלב הגלום 

ערכת נט המשפט בניסיון לבסס את טענת העדר בצירוף תדפיס חלקי ומטעה ממ

 ההמצאה.

בהתייחס לבקשה להארכת מועד קבעה הרשמת כי המערערת לא העלתה  .10.4

בבקשתה טעם מיוחד לאיחור בהגשת הערעור. טענותיה של המערערת בעניין 

תקלות בתיוק פסק הדין על ידי מזכירת משרד ב"כ המערערת אינן מהוות טעם 

הואיל ולא מדובר בנסיבות שלא היו מצויות בשליטתם מיוחד להארכת המועד, 

של המערערת או של בא כוחה. לבד מזאת, לא העלתה המערערת טעמים 

 מיוחדים או טעמים כלשהם לאיחור. 
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סיכויי הערעור הנמוכים מהווים גם הם טעם לדחיית הבקשה להארכת מועד  .10.5

הדין האזורי  להגשת הערעור. זאת, באשר מדובר בערעור על פסק דין של בית

-א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד79סעיף שניתן לפשרה על פי 

, אשר ערכאת הערעור מתערבת בו רק במקרים חריגים ויוצאי דופן. על 1984

פני הדברים, המקרה הנדון אינו ממין אותם מקרים חריגים ויוצאי דופן, שכן, 

ין הן טענות בעלות אופי הטענות שמעלה המערערת בכתב הערעור כנגד פסק הד

 עובדתי מובהק. 

לאור כל הטעמים המפורטים לעיל הערעור לא נתקבל לרישום  – סיכומו של דבר

בשל האיחור בהגשתו, ונדחתה הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור. לפנים משורת 

 הדין, לא חויבה המערערת בהוצאות.

 

 :טענות הצדדים בערעור

כי הרשמת ביססה החלטתה על קביעה עובדתית לפיה ב"כ  המערערת טענה .11

המערערת הטעה את בית הדין, וזאת מבלי שהתקיימה חקירה אודות התצהיר אשר 

הוגש; שעה שקיימת טענה עובדתית בתצהיר, שומה על בית הדין לקיים דיון, ולא 

דין ניתן לקבוע עובדות מבלי לקיים דיון; הדברים נכונים ביתר שאת שעה שבית ה

עצמו מעמיד עובדה כביכול אשר לא הייתה מונחת בפני המצהיר על מנת שהמצהיר 

יוכל להתמודד עמה; הקביעה כי ב"כ המערערת נתן תצהיר מטעה אינה נכונה 

ומבוססת על קביעה עובדתית מוטעית; אין "בתיק ההמצאות" הודעה על פסק הדין 

כפי שנקבע על ידי הרשמת  ,14:30בשעה  27.11.2017שנשלח לב"כ המערערת ביום 

בהחלטתה; קביעותיה האחרות של הרשמת בהחלטתה אינן רלוונטיות, שכן לא 

ניתן להגיש ערעור על קביעות המבוססות על "יתכן היה", שכן ההחלטה לא 

התבססה על קביעות אלה; הרשמת לא התייחסה כלל לסיכויי הערעור על רקע 

קיים סיכוי סביר כי הערעור  הבקשה להמצאת ראייה חדשה, אשר אם תתקבל

 יתקבל; אין לחסום את דרכה של המערערת לערעור בשל "חשד" לביצוע מסירות. 

כי הליך זה הוא ההליך המשפטי הרביעי שבין המשיבות לבין  המשיבות טענו .12

המערערת, ו"יש לשים סוף לזלזול המתמשך מצד המערערת וב"כ בהליכים 

המשפטיים". בהקשר זה צוין כי בנוסף להליכים בבית הדין לעבודה, הגישה 

המערערת הליך בבית משפט השלום לפסק דין הצהרתי שלפיו לא ניתן לעקל כספים 

ברו לה ממשרד החינוך, ולאחר שניתן פסק דין לטובת המשיבות כבר הצהירה שהוע

 כי בכוונתה להגיש עליו ערעור.
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לגופו של עניין טענו המשיבות כי נוכח העובדה שהמערערת לא טענה רק לכך 

שהערעור הוגש במועד אלא "התנדבה" להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור, 

ל טעמים להארכת מועד; מכל מקום, ב"כ החלטת הרשמת סבה על קיומם ש

. על 26.11.2017המערערת מאשר בתצהירו כי מזכירתו עיינה בפסק הדין עוד ביום 

פי התיעוד בנט המשפט מי שצפה בפסק הדין הוא עו"ד שוכרי, ועל כן יש לקבוע כי 

. עורך דין אינו יכול להסתתר מאחורי 26.11.2017פסק הדין הומצא כדין ביום 

ה שלו, עת הוא מאפשר לה לפעול בתוכנת נט המשפט, ומכל מקום לא הוגש המזכיר

נשלח לב"כ המערערת מכתב  26.11.2017תצהיר של המזכירה; לא זו אף זו. ביום 

א 79שבו צוינה עובדת מתן פסק הדין; סיכויי הערעור על פסק דין שניתן לפי סעיף 

 לחוק בתי המשפט נמוכים. 

ה המערערת כי במוקד תיק זה עומדת סוגיה עובדתית טענ במענה לטענות המשיבות .13

הטעונה בירור; קביעת הרשמת כי "יתכן היה" שניתן בנסיבות המקרה להחיל את 

"כלל הידיעה" היא קביעה אשר אינה רלוונטית שכן החלטה אינה יכולה להיות 

מבוססת על "יתכן" ונדרשת הנמקה; לא הייתה כל ראייה הסותרת את הצהרת ב"כ 

ערת כי בתיבת הדואר האלקטרוני לא הייתה המצאה של פסק הדין, ולא ניתן המער

לקבוע ממצא עובדתי ללא דיון וללא שב"כ המערערת עמד בחקירה נגדית. לכל 

 הפחות, יש לקבל את הערעור כך שייקבע דיון לחקירת ב"כ המערערת על תצהירו. 

 

 הכרעה

קובעים כי דין הערעור לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל החומר שבתיק אנו  .14

 להידחות. 

על פי התיעוד  אשר להמצאת פסק דינו של בית דין האזורי לב"כ המערערת: .15

במערכת נט המשפט פסק הדין נשלח לב"כ המערערת בדרך של "הודעה באתר" 

, דהיינו יום לאחר מתן פסק הדין. ב"כ המערערת טען כי פסק הדין 27.11.2017ביום 

בת הדואר האלקטרוני, והמציא את פירוט ההודעות לא נמסר לו באמצעות תי

שנשלחו אליו לטענתו ממערכת נט המשפט. אכן, כפי שקבעה הרשמת בהחלטתה, 

שלפיו מוצגות במסמך  –המסמך מציג את המידע באופן חלקי, כאמור בו במפורש 

 ת. מעבר לכך, כעולה מהמסמך שצורף על ידי ב"כ המערער43מתוך  18 – 1רשומות 

הוא לפי "סוג ההחלטה", כך שב"כ  שהוצגלהודעתו, ריכוז ההמצאות במסמך 

בהליך ולא הציג ריכוז המצאות  ההחלטותהמערערת הציג רק את ריכוז המצאות 
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בהליך. בנסיבות אלה, אכן האסמכתא שצירף ב"כ סוגי מסמכים אחרים של 

על ידי ב"כ  המערערת לתצהירו אינה מאששת את טענתו. נדגיש, כי בניגוד לנטען

המערערת, כן מתועדת המצאה באמצעות הודעה באתר של פסק הדין לב"כ 

יחד עם זאת, מקובלת עלינו טענתו של ב"כ המערערת  27.11.2017המערערת ביום 

כי קודם לקביעת ממצא שלפיו ב"כ המערערת ביקש להטעות את בית הדין, היה 

פי התיעוד במערכת נט  מקום לבקש ממנו הסבר לכך שהמציא מסמך חלקי, ושעל

המשפט פסק הדין הומצא לו בדרך של המצאה באתר. יובהר, כי לא היה מקום 

לקיום דיון שבו ייחקר ב"כ המערערת על תצהירו. ככלל, למעט במקרים חריגים 

ביותר, בקשה להארכת מועד נדונה על יסוד טיעונים בכתב של הצדדים וכמובן 

ש להוסיף, כי גם בהודעת הערעור ב"כ הנתונים במערכת נט המשפט. לאמור י

המערערת לא נתן הסבר לכך שלא צירף את המסמך מנט המשפט המתעד את כל 

ההמצאות בתיק, ורק חזר על הטיעון )הלא נכון( שלפיו לא מתועדת במערכת נט 

 המשפט המצאה באמצעות הודעה באתר של פסק הדין. 

של צפייה בפסק הדין, ועל פי  זאת ועוד. כאמור, במערכת נט המשפט מופיע תיעוד .16

התיעוד ב"כ המערערת צפה בפסק הדין. בהתייחס לכך טען ב"כ המערערת בתצהירו 

"ככל הנראה מזכירה ממשרדי עיינה באותו בפסק הדין ולצורך הוצאת כי 

הפרוטוקול לתיוק בתיק המשרד שכן סברה כי היא מעיינת בפרוטוקול הדיון וע"כ 

הפרוטוקול באותו יום. הנני מצהיר כי אותה מזכירה היא סברה כי זה הוא המשך 

טענות אלה של ב"כ המערערת  צרפה לתיק רק את הפרוטוקול ולא את פסה"ד".

, המסמך "פסק דין" הוא מסמך נפרד ראשיתמעוררות מספר קשיים. 

מ"פרוטוקול", ואף מוכתר בכותרת "פסק דין", ועל כן קשה לקבל את הטענה כאילו 

ככל שהמזכירה סברה  שנית,י מדובר בהמשך הפרוטוקול. המזכירה סברה כ

שמדובר בהמשך הפרוטוקול, אזי סביר שהייתה מתייקת את פסק הדין בתיק. אין 

כל הסבר לכך שמחד סברה המזכירה כי מדובר בהמשך הפרוטוקול ומאידך לא 

לא ניתן פירוט בתצהיר על שיטת העבודה  שלישית,תייקה את פסק הדין בתיק. 

ו של ב"כ המערערת. שכן, ככל שעל פי המקובל הנוהל הוא שנמסר למזכירה במשרד

כרטיסו החכם של ב"כ המערערת והיא זו שאמונה על קבלת ההחלטות ופסקי הדין, 

הרי שצפיית המזכירה בפסק הדין כמוה כהמצאה כדין לב"כ המערערת. בהקשר זה 

ת על השתלשלות לא למותר לציין כי לא הוגש תצהיר של מזכירת ב"כ המערער

האירועים. בנסיבות אלה, אנו סבורים כי יש מקום לקבוע כי צפיית מזכירת ב"כ 

המערערת בפסק הדין הייתה בגדר "המצאה כדין". בכל מקרה, גם אם אינה בגדר 
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המצאה כדין, הרי שיש לה משקל, בעת בחינת השאלה אם יש מקום להחיל בנסיבות 

 לן. המקרה את "כלל הידיעה", כמוסבר לה

אנו סבורים כי במקרה זה יש מקום להחיל את "כלל הידיעה", ועל כן גם אם נקבל  .17

את גרסת ב"כ המערערת כי פסק הדין לא הומצא לתיבת הדואר האלקטרוני, וכי 

אין לראות בצפיית המזכירה באמצעות הכרטיס החכם של ב"כ המערער בגדר 

נציין כי אנו דוחים את  המצאה כדין, אין לקבל את הערעור לרישום. בהקשר זה

טענת המערערת כי עניין זה "אינו רלוונטי" לערעור, וכי השאלה העומדת להכרעה 

היא אך ורק השאלה אם פסק הדין הומצא לב"כ המערערת בדרך של הודעה באתר. 

כך, ב"כ המשיבות התייחס במפורש לכך שפסק הדין הובא לידיעת המערערת הן 

מערערת בפסק הדין והן במכתבו לב"כ המערערת, באמצעות צפיית מזכירת ב"כ ה

 ועובדות אלה הן חלק מהשיקולים בהכרעה האם יש לקבל את הערעור לרישום. 

שאלת היחס בין "כלל ההמצאה" לבין "כלל הידיעה" בעידן נט המשפט נדונה   .18

 54295-12-17]ע"ר )ארצי(  סיגל שוורץבהרחבה בפסק דינו של בית דין זה בעניין 

נפסק כי בבחינת היחס  סיגל שוורץ([. בעניין 31.12.2018) דניאל אנגל –ורץ סיגל שו

בין "כלל ההמצאה" לבין "כלל הידיעה" יש להתחשב בשינויים מרחיקי הלכת שחלו 

במערכת "נט המשפט", המאפשרים כיום לבעלי הדין ולבאי כוחם לעקוב בזמן אמת 

פט, וכן כי דרך ההמצאה אחר מתן החלטות ופסקי דין באמצעות מערכת נט המש

העיקרית היא דיוור אלקטרוני, וכי שינויים מרחיקי לכת אלה מחייבים התאמתן 

של הפסיקה בעניין היחס בין "כלל ההמצאה" ל"כלל ידיעה" ושל אמות המידה 

הצביע בית  סיגל שוורץלהתנהלות דיונית בחוסר תום לב למציאות החדשה. בעניין 

של בית המשפט העליון ובפסיקתו של בית דין זה. כך  דין זה על מגמה זו בפסיקתו

המאגר הישראלי  –עמית כהן  8839/18למשל, קבע בית המשפט העליון בבש"א 

  –([ כי 19.12.2018) לביטוחי רכב )פול(

"בשולי הדברים אעיר כי טענות של בעלי דין לעניין המצאת החלטת 

ה, מעוררות בית משפט, שעה שאין חולק כי הם צפו באותה ההחלט

חוסר נוחות והן עשויות להצדיק בנסיבות מסוימות העדפה של 

מועד הידיעה של בעל הדין על אודות קיומה של ההחלטה, על פני 

קלינגר נ' זקס פסקה  1788/06מועד המצאתה  )ראו למשל: בש"א 

((. לא מן הנמנע, שמקרה זה נכנס לגדרם של אותם 13.11.2007) 7

 מקרים". 

 (. 24.3.2019) פלונית נ' פלוני 2036/19א ראו גם: בש"
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 במקרה הנדון, יש מקום להחיל את "כלל הידיעה", מנימוקים אלה: .19

גם אם צפיית מזכירת ב"כ המערערת בפסק הדין אינה בגדר המצאה כדין, הרי  .19.1

 לעיל היא מצדיקה החלת "כלל הידיעה".  16שבנסיבות המתוארות בסעיף 

בות לב"כ המערערת מכתב בפקס, שעל פי שלח ב"כ המשי 26.11.2017ביום  .19.2

האמור בו צורף אליו פסק דינו של בית הדין האזורי. אכן, אין מדובר בהמצאה 

כדין של פסק הדין, כיוון שב"כ המשיבות לא ערך תרשומת אישור טלפוני על 

קבלת הפקס במשרד ב"כ המערער, אולם במכתב הובא לידיעת ב"כ המערערת 

. על פני הדברים, פסק הדין צורף למכתב, שכן מכתב כי ניתן פסק דין בהליך

ב"כ המערערות הוא בן עמוד אחד )ולא שניים כנטען על ידי ב"כ המערערת(, 

פסק הדין אוחז שני עמודים ועל פי האישור הועברו שלושה עמודים )מדובר 

באישור על שליחה ולא ב"דף מקדים" לפקס כנטען על ידי ב"כ המערערת(. בכל 

כתב ב"כ המשיבות הובא לידיעת ב"כ המערערת כי ניתן פסק דין מקרה, במ

בהליך. זאת ועוד. במכתב פירט ב"כ המשיבות את הסכום הכולל שפסק בית 

הדין האזורי לזכות המשיבות, את מועד התשלום על פי פסק הדין וכן את 

העובדה שיתווספו לסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק ככל שהסכום לא ישולם 

וכן כי יש להוסיף לסכום שנפסק את הסכומים שנפסקו לחובת  במועד,

בהליכי ביניים. בנסיבות המקרה, שבהן ניתן פסק דין ללא הנמקה  תהמערער

א לחוק בתי המשפט, במכתב ב"כ המשיבות מצוי למעשה 79בהתאם לסעיף 

תוכנו המלא של פסק הדין, כך שהייתה למערערת ידיעה ממשית ומלאה על 

 . 26.11.2027ביום  פסק הדין כבר

ב"כ המערערת הצהיר כי לאחר שבועיים התקשרה אליו מנהלת בית הספר  .19.3

והודיעה לו כי אכן קיים פסק דין. נוכח האמור, יש לדחות את טענת המערערת 

כי הערעור הוגש "רק כמה ימים" אחרי ידיעת ב"כ המערערת על פסק הדין. 

סק הדין כשבועיים לאחר מתן יתר על כן. משהייתה לב"כ המערערת ידיעה על פ

פסק הדין, לכל הפחות ניתן היה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור 

בתוך התקופה להגשת ערעור. משלא נעשה כן, קמה למשיבות צפייה לגיטימית 

 לסיום ההתדיינות עם חלוף המועד להגשת ערעור על פסק הדין. 

ערערת כי לא בוצעה המצאה בנסיבות המקרה, קבלת טענת ב"כ המ כללו של דבר: .20

כדין של פסק הדין מעוררת קשיים, כמפורט לעיל. מכל מקום, בנסיבותיו של 
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המקרה הנדון, גם אם לא הייתה המצאה כדין יש מקום להחיל את "כלל הידיעה", 

 ועל כן צדקה רשמת בית הדין בכך שלא קיבלה את הערעור לרישום. 

הוגשה לשם הזהירות, אולם מבלי  הרי שבקשה זו –אשר לבקשה להארכת מועד  .21

שהובאו נימוקים המצדיקים הארכת מועד להגשת ערעור, ועל כן אין מקום להאריך 

 את המועד להגשת ערעור. 

על האמור נוסיף, כי עת מדובר בפסק דין שניתן מכוח הסכמת הצדדים לפסיקה על  .22

א לחוק בתי המשפט, יש ליתן משקל גדול יותר לצפייה הלגיטימית של 79פי סעיף 

א לחוק 79בעל הדין שכנגד לסופיות ההליכים. הסכמה לפסיקה לפשרה על פי סעיף 

דינה של הערכאה הדיונית, בתי המשפט משקפת הסכמה לסיים את הסכסוך בפסק 

הן בשל כך שבמהותה היא הסדר פשרה, והן בשל כך שעל פי ההלכה הפסוקה 

א לחוק בתי המשפט מוגבלת 79אפשרות הערעור על פסק דין שניתן על פי סעיף 

ביותר. בנסיבות אלה, מלכתחילה הצפייה היא שלא יוגש ערעור על פסק הדין, וודאי 

על פסק הדין מתגבש לבעל הדין שכנגד אינטרס  שעם חלוף המועד להגשת ערעור

 סופיות הדיון.  

 הערעור נדחה. המערערת תשלם למשיבות שכ"ט עו"ד בסך של  –סוף דבר  .23

 יום.  30וזאת בתוך ₪,  4,000

 

 וישלח אליהם. , בהעדר הצדדים(2020ינואר  28) ב' שבט תש"פניתן היום, 
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