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 נגד
 

 אבי בנין משיב
 

 
 

 החלטה
 
 

 1 .₪ 7,520 כולל ובסך אחד כל ₪ 1,880 בסך שיקים 4 לביצוע התנגדות לפניי .1

 2 

 3כידוע, בקשה להארכת המועד עומדת בפני עצמה ובמנותק מההתנגדות . מועד הגשת ההתנגדות .2

 4ורק אם קיים טעם מיוחד, ניתן יהיה לבחון את טענות ההגנה לגופן כדי שתצטרפנה לטעם המיוחד 

 5שלום גיא אברהם נ' גולדאור מ.ש.מ  19263-01-10ע"ר )ת"א( ותחזקו, על מנת שיוארך המועד. ר' 

 6 .6.4.10, מיום טכנולוגיות בע"מ

 7 

 8כן כידוע, לא קיימת רשימה סגורה של נסיבות המהוות טעם מיוחד, כשמקובלת התפישה שלפיה  .3

 9הדין יהוו טעם מיוחד. לצד זאת, ניתן לקבל כטעם מיוחד גם -נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת בעל

 10עות אנוש. יש לשקול את סיבת המחדל ומידת האיחור, שיקולי סופיות הדיון, יעילותו, התנהלות ט

 11מאירפלד השקעות וניהול בע"מ נ'  1273/15רע"א ליבם וסיכויי ההליך. ר' -הצדדים, תום

 12 . 21.4.15, מיום בע"מ 1967סטרפלאסט תעשיות 

 13 

 14 לא ולפיכך הוריה נפטרו זאת אחר. 25.6.18 ביום בוטל המבקשת של בעניינה ר"פש הליך כי נטען .4

 15 .כלשונה, הכבדים בחובותיה לטיפול כשנתיים במשך התפנתה

 16 

 17 וחצי כשנתיים שמשכו באיחור ההתנגדות להגשת הצדקה בהן נמצאה לא, המתוארות הנסיבות חרף .5

 18ודינה של הבקשה להארכת המועד,  הדין בסדרי גרידא בזלזול מדובר. ר"הפש הליך ביטול ממועד

 19 להידחות. 

 20 

http://www.nevo.co.il/case/4266617
http://www.nevo.co.il/case/20035680
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 1 חגיגת לשם, 2015 אוגוסט בחודש שחיה בריכת רכשה כי, המבקשת טענות תמצית. להתנגדות אשר .6

 2 לילה בשעת המתקין הגיע ימים מספר לאחר. ₪ 9,900 כולל בסך שיקים ומסרה, לבנה הולדת-יום

 3 שיגיע וביקשה מתאימה אינה השעה כי למתקין הבהירה המבקשת. שתויים נערים קבוצת עם יחד

 4 הותקנה, נטען כך, הבריכה. כלשונה מאיים דיבור ובסגנון בתוקפנות סירב הוא אך, היום בשעות

 5 פנתה המבקשת. להתהפך ונוטה יציבה אינה הבריכה כי ניכר מכן ולאחר, צדה על נוטה כשהיא

 6 בוטלו, כך בעקבות. שיתקן אדם הגיע לא כה עד, פניות של רב מספר למרות אך, תיקון לשם למשיב

 7 .נפרע הראשון השיק. תמורה בכישלון, נטען כך, מדובר, לפיכך. השיקים

 8 

 9המשפט דעתו למשקלן המהותי של טענות -במסגרת זו נותן ביתכידוע, במסגרת הליך ההתנגדות, " .7

 10את מהימנות העדויות שמביא המשפט אמנם אינו בוחן -הנתבע, לזיקתן לתביעה ולביסוסן... בית

 11פי החומר -הנתבע ואינו בוחן את סיכויי הגנתו... אך הוא נדרש להכריע בבקשת הרשות להגן על

 12מנורה חברה  5480/98ע"א -הדין שניתן ב-לפסק 6". ר' פסקה המצוי בפניו, לקבלה או לדחותה

 13 (.1998) 476( 2, פ"ד נב)שוקי אבו לביטוח בע"מ נ'

 14 

 15 של תצהירו לא, למשיב לפניותיה אסמכתה לא. המבקשת הציגה לא בטענותיה לתמיכה ראיה בדל .8

 16 הנראה ככל, מטושטש צילום צורף. הנטען הליקוי של צילומים ולא הליקויים בטענות שיתמוך אדם

 17 , ככל הנראה סמוך למועד הגשת ההתנגדות. צולם מתי ברור ולא מקופלת כשהיא הבריכה של

 18 

 19 המבקשת כי מעלים למשיב המבקשת ששלחה מסרונים בהעתקי עיון, העיקר וזה, מזאת יתרה .9

 20 הכל ונשלם אתקשר. בויזה גדול סכום לי משתחרר 10.12ב  אבי: "כך, 17.11.15 ביום כתבה

 21 בזמן הייתי הבריכה את רכשתי כאשר. צודק אתה: "כך כתבה, 13.12.15 ביום, זאת אחר". במכה

 22 לי צר. בקרוב להסתדר ואמור לצערי הסתבך העניין. ממנו כספים לקבל ואמורה זוגי מבן פרידה

 23 . 1/מש' ר". אירע שכך מאד

 24 

 25 אולי היה זה הבריכה את משלמת שאני אמרתי לא: "והשיבה כך על בעדותה נשאלה המבקשת .10

 26' עמ' ר". מגמתי משהו מראה אתה. שיחה פה יש? התכתובת כל איפה. יודעת לא. הרכישה בשלב

 27 .29-30' שו, 1

 28 

 29 אוגוסט בחודש בוצעה הרכישה. להידחות דינה", הרכישה בשלב" נשלח המסרון כי שהטענה אלא .11

 30 השיקים של פירעונם כשמועד, 2015 ודצמבר נובמבר בחודשים נשלחו המסרונים ואילו 2015

 31 . 2015 ודצמבר נובמבר, אוקטובר, ספטמבר בחודשים הוא שבוטלו

 32 

http://www.nevo.co.il/case/6014971
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 1", מגמתי משהו"ב מדובר כי בטענתה יתמכו אשר, אחרים מסרונים העתקי הציגה לא המבקשת .12

 2 .כלשונה

 3 

 4 הודאת מהווים, אחרת להפרה או מוצרב או בהתקנה לליקוי במסרונים אזכור כל ללא, אלה דברים .13

 5 להתגונן רשות מתן עניין.שדין ההתנגדות להידחות גם לגופו של  למסקנה ומובילים בחוב דין-בעלת

 6 .לבירור הראויה הגנה טענת כל בפיה ואין למבקשת אפוא תועיל לא

 7 

 8 .בזאת נדחות וההתנגדות המועד להארכת הבקשה, כן על אשר .14

 9 

 10 .524013-06-16 שמספרו לפועל ההוצאה בתיק ההליכים לאלתר לשפעל רשאי המשיב .15

 11 

 12 30 בתוך לו ישולם אשר, ₪ 2,800 בסך המשפט בבית ההליך בגין המשיב בהוצאות תישא המבקשת .16

 13 . לפועל ההוצאה שבתיק החוב לסכום יתווסף ואחרת ימים

 14 

 15 , בהעדר הצדדים.2021דצמבר  21, י"ז טבת תשפ"בהיום,  נהנית

      16 

             17 
 18 


