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לפני: כבי שופט צבי פרנקל ז

2

התובע: גד חדד (ת.ז.-015640162)

(029198249- מוחמד אגבאריה (ת.ז.
^
הנתבעים: 1

2. משלד הרווחה והשירותים החברתיים

3

החלטה 4

5

1. התובע הגיש תביעות נגד דזמדיכו! $גגד מר מוחמד אגבאריה בגין מספר עילות. 6

 הודיעי^^ןן'כ^דדים שייתכן שיגיעו להסכמות וביקשו שאם 7
4.5.16 

 ביום

בדיון

לא יגיעו להסכמות תינתן הו^טה בבק^ךז�להעביר את התובענה הנזיקית שהגיש 8

התובע לבית משפט השלום. 9

10

2. משהצדדים לא הגיעו להסכמות ובהתאם ק^כקשת הנתבעים, לאחר שבחנתי את 11

טענות הצדדים הגעתי למסקנה שיש להעביר את התובענה לזיקית לבית משפט 12

השלום מאחר שלבית הדין לעבודה אין סמכות לדון בתובענוז זו. בין התובע 13

 מתקיימים יחסי עובד מעסיק. לטענת התובע^ובענר? בתיק -12618 14
 לא

לנתבע

04-14, משרד הרווחה ונושאי משרה בו נקטו נגדו מסכת של התנכלויות לאחר 15

שהנתבע 1 הגיש נגד התובע תלונה שקרית לטענתו במשטרת ישראל בגין ביצוע 16

מעשה מגונה וכתוצאה מהתלונה החלה התנהלות מבזה ומשפילה כלפיו. 17

במסגרת התובענה תבע התובע 250,000 ¤ שהעילות הן לפי פקודת הנזיקין. 18

19
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3. לבית הדין לעבודה אין סמכות לדון בתביעה הנזיקית לכן תיק 12618-08-14 1

יועבר לבית משפט השלום. אנו ערים להחלטה בדבר איחוד התיקים שבכותרת, 2

אולם מאחר שהתביעה נגד מר אגבאריה (12618-08-14) היא תביעה כזיקית ואין 3

סמכות עניינית לבית הדין לעבודה יש להעבירה לבית משפט השלום בבאר שבע. 4

5

4. בדיון ב<וס 22.6.16 יתקיים דיון מקדמי בפני בשאר התיקים שבכותרת. 6

.י 7

5. הוצאות הבקשה יוכרעו על ידי בית משפט השלום. 8
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 י
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.6 לתשומת לב המ^כיתו$-<ש להעביר אך ורק את תיק 12618-08-14 לבית משפט 10

השלום, שאר התיקים נותרים בבית הדין לעבודה. 11

12

ניתן היו0, חי סיוון תשע"ו, (14 טני 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהמ. 13

^נו 14 19נ7ןל̂  י צב*
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