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שטרית שמעו
התובע
נ ג ד
 . 1גריאני חנה
 . 2צרפתי
 . 3נוביטרגר אבי
 . 4וייצמ ציפי
ע"י ב"כ עו"ד

 . 1עו"ד פל( שגב

הנתבעות

 . 2עו"ד גמליאל רונ
 . 3עו"ד ובר שלמה

החלטה
הצדדי #ה #שכני #בנכס מקרקעי בחולו.
התובע הגיש נגד הנתבעי #תביעה לבית משפט השלו #בתל אביב יפו ת.א) 32277/03 .להל" :התביעה
הראשונה"(.
התביעה נדחתה ביו) 15.1.04 #להל" :פסק הדי"( ,תו ,השתת הוצאות על התובע.
התובע הגיש ערעור על פסק הדי אשר נמחק מחמת אי הפקדת ערבו.
התובע הגיש תביעה לבית משפט זה בעילות שהנתבעי #טועני #כי ה זהות לאלו שתבע בתביעה
הראשונה .לפיכ ,הגישו הנתבעי #בקשות לסילוק התביעה על הס -ולחייב את התובע בהפקדת ערבו.
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בדיו שהתקיי ,#הצעתי לתובע שאינו מיוצג ,לשקול את המש ,ההליכי #נוכח הנטע בבקשות
המקדמיות.
התובע הודיע כי לאחר שנוע( באחרי #יש לתק את התביעה .הנתבעי #מתנגדי #לבקשה כאשר
לטעמ #לא יהיה בקבלתה כדי לייתר את הבקשות לסילוק על הס.-
סברתי כי יהיה זה מ הראוי להכריע תחילה בבקשה לחייב התובע בערובה להוצאות .אבהיר ,התובע
חוייב בהוצאות בפסק הדי בתביעה הראשונה ,הוצאות שרק בחלק שולמו ,מתו ,סכו #הפקדו
שהוא חוייב להפקידו במסגרת ההלי ,האמור.
לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדי #ויישמתי את ההלכה הגעתי למסקנה כי יש מקו #לחייב התובע
בערובה להוצאות.
התובע הגיש תביעה שניה שמסכת העובדות בה דומה לקודמתה תו ,שהנתבעי #נגררי #שוב להלי,
יקר .קיי #חשש מבוסס שלא יוכלו לגבות את ההוצאות א #התביעה תדחה; לא כל שכ ,יש טע#
בדבריה #בדבר התיישנות התביעה כמו ג #למעשה בית די .בצד זה אציי כי התובע לא שיל#
הוצאות שהושתו עליו בפסק הדי שהוא חסר אמצעי.#
אמנ #ההלכה הפסוקה מכירה בזכות הגישה לערכאות וכי אי לחסו #תובע דל אמצעי #מכניסה
בשער בית המשפט .דא עקא ,שעה שתביעה ראשונה נדחתה ,לא כל שכ ,לאחר שהוגשו בה ראיות,
ערעור על פסק הדי נמחק ,וקיי #סיכוי לא מבוטל שג #התביעה השניה תדחה ,אי מנוס אלא
להבטיח את תשלו #הוצאות הנתבעי .#בהקשר זה אפנה לע"א  321/07רבינוב גוש נ' עו"ד אבי גיא
ודברי כב' השופט רובינשטיי בסעי)6 -א( הלרבנטיי #לעניננו.
לפיכ ,אני מורה שעל התובע להפקיד תו 30 ,יו #מהיו #ס / 15,000 ,בקופת בית המשפט להבטחת
הוצאות המשיבה.
לא יופקד הסכו #האמור ,תימחק התביעה.

בנסיבות אלה הדיו בתביעה הקבוע ליו  2.12.07 #ידחה.
תזכורת פנימית – .1.1.08
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המזכירות תשלח את החלטתי לתובע ולב"כ הנתבעות בדואר רשו וכ תודיע טלפונית.
ניתנה היו י"ז בכסלו ,תשס"ח ) 27בנובמבר  (2007בהעדר הצדדי.
5129371
5129371
5467831354678313

_________________________

אית אורנשטיי ,שופט
אית אורנשטיי 5467831316275/06

רש בית המשפט המחוזי תל אביב"יפו
נוסח מסמ ,זה כפו -לשינויי ניסוח ועריכה
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