אברה מ נ' חיי פרחי
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בתי המשפט
בשא001129/06

בית משפט השלו רחובות

בשא001130/06
בתיק עיקרי :א 001198/02
בפני כבוד השופטת אסתר שטמר  סגנית נשיא

בעניי:#

 .1אברה מ#
 .2זהבה מ#
ע"י ב"כ עוה"ד

תארי!07/03/2006 :

המבקשי )התובעי(

רונ #גמליאל
נגד

 .1חיי פרחי
 .2שושנה פרחי
ע"י ב"כ עוה"ד

עופר סטרטינר

המשיבי )הנתבעי(

להחלטה במחוזי ) :(20070515עא  1070/06פרחי חיי נ' אברה מ שופטי :הילה גרסטל עו"ד:
לפסקדי בשלו ) :(20040901תא  1198/02מ אברה נ' פרחי חיי שופטי :אסתר שטמר עו"ד :גמליאל רונ,
רענ בש ,חנה שטיינר ,דורו קנת ,רות וקסמ
לפסקדי בשלו ) :(20051116תא  1198/02מ אברה נ' פרחי חיי שופטי :אסתר שטמר עו"ד :גמליאל רונ,
בש רענ

החלטה
.1

בקשה לתיקו פסק די ,ובקשה להארכת מועד להגשת הבקשה לתיקו פסק די.
פסק הדי הנדו נית ביו .16/11/2005
לפי האמור בחלקו האופרטיבי ,השנוי במחלוקת הנוכחית בי הצדדי:
"הנתבעי ישלמו לתובעי סכו של  $74,000.לפי שערו היציג של הדולר
הידוע ביו  .10/11/1994לסכו זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדי."#
מחלוקת נתגלעה בי הצדדי למה כוונת פסק הדי ,הא ,כטענת התובעי ,יש לחשב הפרשי
הצמדה וריבית החל מיו  ,10/11/1994לאחר שיקבע הסכו בשקלי ,או שמא ,כטענת
הנתבעי ,יחושבו הפרשי ההצמדה והריבית רק מיו מת פסק הדי.16/11/2005 ,
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אברה מ נ' חיי פרחי

לכתחילה ,הוגשה לחתימתי פסיקתא ,הכוללת חישוב לפי ראות עיניו של ב"כ התובע.
פסיקתא זו לא נחתמה ,כיוו שלא הותאמה במדויק למילות פסק הדי.

.3

עתה מונחת בפני בקשת התובעי לתיקו טעות סופר על ידי הבהרת החישוב ,כ* שלסכו
שנפסק יתווספו הפרשי הצמדה וריבית החל מיו .10/11/1994
הנתבעי מתנגדי למבוקש .טענת העקרית היא ,כי אי המדובר בטעות סופר ,ועל כ אי
לבית המשפט הסמכות לתקנה .יתרה מזו ,כי חישוב לפי המבוקש על ידי הנתבעי יביא לכ*
שנפסק לתובעי סכו גבוה מזה שה עצמ תבעו ,תוצאה בלתי הגיונית בנסיבות העני.
טענות נוספות נטענו ,אלא שלדעתי אלו העקריות שבה.
עוד נטע ,בבקשה הנפרדת להארכת מועד ,כי אי מקו להארי* המועד כמבוקש.

.4

אני נעתרת לבקשה ,ומוסיפה לפסק הדי ,בסו +השורה השניה לסעי 15 +לפסק הדי את
המלי הבאות" ...החל מיו  ,10/11/1994ועד ליו התשלו בפועל".
אלו נמוקי:
א.

הגיונו של פסק הדי כולל את שמירת ערכו של הסכו שנפסק ,החל מ היו בו נקבע
ערכו ,שנקבע בפסק הדי ליו  ,10/11/1994ועד ליו התשלו המלא בפועל.
כוונת הדברי עולה בבירור מ האמור בפסק הדי.
שקלתי ,א בנסיבות העני ראוי שלא לשעות לבקשה ,הנראית על פניה כמיותרת,
וסברתי כי ככל שיהיה בכ* משו קיצור ההליכי בי הצדדי ,ראוי לתת ביטוי
ברור ,והבהרה ,למה שלא הובהר עד תֹ בפסק הדי ,לדעת אחד הצדדי.

ב.

העובדה שחישוב הסכו כאמור מביא לסכו גבוה מזה שנדרש אינה מעלה ואינה
מורידה לעני מילות פסק הדי ,כי א לעני הערעור )שאגב כבר הוגש(.
החישוב המדויק לא נער* בפסק הדי ,מסיבות המובהרות בפסק הדי ,כ* שסכו
פסק הדי לא היה ידוע.

ג.

בניגוד לנטע על ידי הנתבעי ,אי המדובר אלא בתיקו "השמטה מקרית" הנמנית
על הטעויות הראויות לתיקו לפי סעי) 81 +א( לחוק בתי משפט ]נוסח משולב[,
התשמ"ד.19840
אני סבורה כי טעות בידי הנתבעי ,הסבורי כי עניננו מצוי בגדר העניני שנדונו
בע"א  313/85דיי #נ' קור פ"ד מא) :793 (4פסק הדי ש עוסק בשינוי מועד ממנו יש
לחשב את הפרשי ההצמדה על הסכו שנפסק.
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ראה ג ע"א  2170/90פולגת תעשיות בע"מ נ' אריגי זליג שטיינמ .ובניו בע"מ תק0
על  ,898 ,(2)93בו תוק פסק די על ידי הוספת ריבית לסכו מסוי ,החל מיו
הווצרות העילה ועד הגשת התביעה ,כאשר בפסק הדי נפסקה הריבית רק מיו
הגשת התביעה .ש נפסק ,כי תיקו זה אינו בגדר תיקו טעות על פי סעי 81 +לחוק
בתי המשפט.
כא – המדובר בהבהרת דברי שלבת והגיונ בפסק הדי עצמו ,וג המועד נקבע
עוד בפסק הדי.
פסק הדי נשוא הבקשה נוקב בסכו ,נוקב במועד ,ונוקב בהפרשי הריבית
וההצמדה .המוב מאליו ,הקושר ביניה הוא ,כי המועד בו יחושב סכו הפיצוי
השיקלי הוא המועד ממנו יחושבו הפרשי ההצמדה והריבית.
ד.

הפרשנות המוצעת על ידי הנתבעי חסרת הגיו משפטי וכלכלי מקובל :האמנ
כוונת כי על פי פסק הדי ייקבע מועד ההפרה וחישוב הפיצוי הדולרי ליו
 ,10/11/1994ואילו שמירת ערכו של הכס +תעשה א* מיו מת פסק הדי ,תשע
שני מאוחר יותר?

ה.

אשר לבקשה להארכת מועד :אלמלא עסקו הצדדי בנסיו לפתור את המחלוקת על
ידי משא ומת ביניה ,ואחר כ* באמצעות הגשת פסיקתא ,יש להניח כי היו
מעמידי את המחלוקת לפתרו על ידי בית המשפט בשלב מוקד יותר ,שהרי נושא
המחלוקת עצמו עלה זה מכבר.
יתרה מזו ,לדברי ב"כ התובעי ,לא סבור היה כלל שיש מקו לתיקו המבוקש ,שכ
הגיונו של פסק הדי היה ברור לו .משהצטרפתי לדעתו בהחלטתי לגופו של עני ,יש
לקבל ג הסברו לארכה המבוקשת.
מכל מקו ,אי המדובר בארכה כה ארוכה מעבר לתקופת  21ימי המנויי בחוק
בתי המשפט .על כ אני נעתרת לבקשה.

.5

פסק הדי מתוק כאמור לעיל .המשיבי ישאו בהוצאות הבקשה בסכו של 4 1,500.0
בצרו +מע"מ.

5129371
54678313

ניתנה היו ז' באדר ,תשס"ו ) 7במר (2006 .בהעדר הצדדי.
המזכירות תמציא העתקי לב"כ הצדדי.
____________________
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אסתר שטמר ,שופטת
אסתר שטמר 5467831301129/06

סגנית נשיא
001129/06בשא 133חלי סלומו
נוסח מסמ* זה כפו +לשינויי ניסוח ועריכה
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