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.1גירית טכנולוגיות בע"מ
.2אחישי אליעזר בוכניק

המבקשי

אהוד שמחי

המשיב

בש המבקשי בעצמ
בש המשיב עו"ד דליה בושינסקי

החלטה
הרשמת אפרת קוקה
.1

לפני בקשת המבקשי להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדי
האזורי לעבודה בתל אביב מיו ) 9.5.2017כב' השופטת שרה מאירי ונציגי
הציבור מר יצחק רוזנברג ומר יוסי רובינשטיי ; סע"ש .(34370 12 14

תמצית רקע הדברי :
בבית הדי האזורי לעבודה בתל אביב התבררה תביעתו של המשיב נגד
.2
המבקשי לתשלו פיצויי פיטורי וזכויות סוציאליות שונות בגי תקופת
עבודתו במבקשת  1וסיומה ,בס כולל של  51,463ש"ח .המבקשת הגישה כתב
תביעה שכנגד ,שעניינו בנזקי שגר לה המשיב ,לטענתה ,בס של 283,420
ש"ח.
בפסק דינו מיו  ,9.5.2017קיבל בית הדי האזורי באופ חלקי את תביעתו של
.3
המשיב נגד המבקשת  1ודחה את התביעה נגד המבקש  ,2בהעדר עילה להרמת
מס ההתאגדות .התביעה שכנגד נדחתה במלואה והמבקשת  1חוייבה בהוצאות
המשיב בס  9,000ש"ח ובשכר טרחת עו"ד בס  8,500ש"ח )להל  :פסק הדי (.
המבקשי הגישו ערעור על פסק הדי ביו  .25.6.2017בהחלטה שניתנה באותו
.4
יו נאמר ,כי על פני הדברי  ,הערעור הוגש באיחור והתאפשר למבקשי להגיש
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התייחסות למועד הגשת הערעור .או אז ,הוגשה הבקשה שלפני להארכת מועד
להגשת הערעור.
טענות הצדדי הרלוונטיות להכרעה
המבקשי אינ נוקבי במועד בו הומצא פסק הדי לידיה וטענותיה באשר
.5
למועד המצאת פסק הדי ובאשר לאופ המצאתו התאפיינו בחוסר בהירות.
בבקשה להארכת מועד טענו ,כי פסק הדי נשלח לעו"ד בוכניק ,אשר ייצג אות
בהליכי בפני בית הדי האזורי ,באמצעות דואר רשו "בשבוע האחרו של
חודש מאי" .בתשובת לתגובת המשיב טענו ,כי פסק הדי לא הומצא לה כלל
באמצעות בית הדי האזורי ,אלא הובא לידיעת עו"ד בוכניק באמצעות ב"כ
המשיב והגיע לידיעת המערערי עצמ רק "בסו .חודש מאי".
באת כח המשיב טענה ,כי הודיעה לעו"ד בוכניק אודות פסק הדי ביו
 16.5.2018ולבקשתו של האחרו  ,המציאה לו עותק מפסק הדי בדואר
אלקטרוני למחרת היו  .משכ  ,טוע המשיב ,כי יש לראות את יו 17.5.2017
כמועד המצאת פסק הדי למבקשי ולקבוע כי הערעור הוגש באיחור.

הכרעה
.6

לאחר עיו בבקשה ובתגובות אשר הוגשו במסגרתה ,באתי לכלל מסקנה כי
בנסיבות העניי לא נית לקבוע שהערעור הוגש באיחור ומשכ' יש לקבלו
לרישו .
עיו במערכת נט המשפט מעלה ,כי פסק הדי הומצא לבא כח המבקשי  ,עו"ד
אריאל בוכניק ,על ידי מזכירות בית הדי באמצעות הפקס ביו .13.5.2017
אלא ,שהמצאה זו אינה עולה בקנה אחד ע הוראת תקנה 497א)א( לתקנות
סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד  ,1984הקובעת ,כי המצאה בפקס תעשה
בהתייחס למסמ שאינו עולה על  10עמודי  ,בעוד פסק הדי מחזיק  35עמודי .
מבחינה זו ,נפל פג בהמצאת פסק הדי לב"כ המבקשי באמצעות
הפקסימיליה ואי לראות בה המצאה כדי .1
אלא שבכ לא די ,הואיל וב"כ המשיב מבקשת מבית הדי למנות את הימי
להגשת הערעור ממועד המצאת פסק הדי לבא כח המבקשי על ידה בדואר

 1השוו :עא"ח  1009/01בית אריאלה – מלו הר ציו בע"מ.3.1.2002 ,
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אלקטרוני ביו  .17.5.2017באת כח המשיב צירפה לטיעוניה הודעת דואר
אלקטרוני ,אשר נשלחה לפי הטענה לבא כח המבקשי ביו  ,17.5.2017ואשר
צור .אליה עותק מפסק הדי  .המבקשי לא הכחישו את העברת פסק הדי לבא
כוח על ידי באת כח המשיב ,א .שלא נקבו בתארי קבלת ההודעה אצל בא
כוח  .לאור האמור יש לבחו  ,הא המצאת פסק הדי לב"כ המבקשי
באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי באת כח המשיב מהווה המצאה כדי
בהתא לתקנות.
תקנה 497ג')א( לתקנות סדר הדי האזרחי ,קובעת כדלקמ :
"נית להמציא כתב בי די אלקטרוני לנמע שאינו בית המשפט,
אל תיבת הדואר שבכתובת המאובטחת של הדואר האלקטרוני
של הנמע  ,ובלבד שהנמע מסר את כתובת הדואר האלקטרוני
שלו כאמור לבית המשפט לצור' ביצוע הוראות סימ זה וציי
בסמו' לה כי מדובר בכתובת מאובטחת של דואר אלקטרוני;
ואול הוראה זו לא תחול על כתב בי הדי הראשו בתיק".
בפסק הדי לובנה אבו עוסקה ,2קיבל בית המשפט העליו טענה אודות פג
בהמצאת פסק די שנשלח על ידי בעל די לצד שכנגד בפקסימיליה ,שלא בהתא
להוראת תקנה 497א לתקנות סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד  .1984באותו עניי ,
נשלח לצד שכנגד עותק מפסק הדי  ,אשר הוצא מאתר האינטרנט ,כשהוא אינו
חתו כנדרש בתקנות .בית המשפט העליו קבע ,כי לא מדובר 'בפג זניח' וכי
"דרישה זו מעוגנת באופ מפורש בגדרה של תקנה  476לעניי דר' המצאת
כתבי בי די וכ בתקנה 497א)א() (3העוסקת בהמצאה באמצעות
הפקסימיליה".
עוד נקבע:
"אי להקל ראש בהוראות אלו .כאמור לעיל נטל ההוכחה לגבי
טענה בדבר המצאת ההחלטה נשואת הערעור במועד מוקד
יותק מזה שטוע בעל הדי המערער ,מוטל על בעל הדי הטוע
זאת .לפיכ' ,המשיבות לא עמדו בנטל להוכיח כי פסק הדי
הומצא כדי למבקשת".
.7

דברי אלה יפי בדר היקש א .לענייננו .מתדפיס הדואר האלקטרוני שצור.
לתגובת המשיב עולה ,כי כתובת הדואר האלקטרוני אליה נשלח פסק הדי  ,אינה

 2רע"א  8467/06לובנה אבו עוסקה נ' בית הברזל טנוס בע"מ.8.7.2010 ,
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כתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה על ידי ב"כ המבקשי  ,עו"ד בוכניק,
לבית המשפט לצור המצאת כתבי בי די כנדרש בהוראת תקנה 497ג)א(.
בהתא לאמות המידה שהותוו בפסק די לובנה אבו עוסקה ,ומשמדובר
בדרישה מפורשת בתקנות ,לא נית לראות בכ פג זניח ויש לקבוע כי המשיב
לא עמד בנטל להראות שפסק הדי הומצא כדי למבקשי .
.8

.9
.10

אוסי ,.כי בנסיבות העניי אי מקו להחלת 'כלל הידיעה' על המבקשי  ,באופ
בו יימנה המועד להגשת הערעור מיו  .17.5.2017שכ  ,ג א מתקיימת
בנסיבות העניי ידיעה ממשית של המבקשי אודות פסק הדי ביו ,17.5.2017
הרי שלא מתקיימות נסיבות נוספות שנקבעו בפסיקה כתנאי להחלת כלל
הידיעה  .3בי אלה ,לא הוכחה התנהגות חסרת תו לב של המבקשי או שימוש
בלתי סביר בהליכי משפט על מנת לקנות ארכה להגשת הערעור ,וטענותיו של
המשיב בעניי זה נטענו בעלמא .לכ יש להוסי ,.כי בנסיבות העניי  ,לא חל.
פרק זמ משמעותי מהמועד בו היה על המערערות להגיש את הערעור בהתייחס
למועד הידיעה ביו  17.5.2017לבי המועד בו הוגש הערעור בפועל ,באופ
המצדיק את החלת כלל הידיעה.
כלל של דברי  :בנסיבות העניי לא נית לקבוע כי הערעור הוגש באיחור והוא
מתקבל לרישו .
הבקשה לעיכוב ביצוע תועבר להכרעת שופט/ת.

ניתנה היו  ,י"ג שבט תשע"ח ) 29ינואר  (2018בהעדר הצדדי ותישלח אליה .

 3רע"א )עליו (  11286/05אריק זמיר נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ;8.7.2007 ,ע"ר )ארצי( 38199 05 11
נת קרמר שרה אור  ;29.8.2011 ,ע"ר )ארצי(  54130 06 16מחמד אד מהדי מוחמד שמש חי
אחזקות בע"מ ;20.2.2017 ,ע"ר )ארצי(  9952 04 12מדינת ישראל – מירו חומש ;20.9.12 ,ע"ר )ארצי(
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