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 2 

 
 החלטה

 3 

 4יפו )כב' השופט ר' אילן( מיום -בית משפט השלום בתל אביב בקשת רשות ערעור על החלטת

 5 , לפיה נדחתה בקשת המבקש לתיקונו של כתב תביעה.60333-08-20ת"א -ב 1.7.2021

 6 

 7 לאחר שעיינתי בבקשה ונספחיה, החלטתי לדחותה מבלי להידרש לתגובת המשיב.

 8 

 9המבקש, ומסקנותיו בהחלטתו המפורטת והמנומקת בחן כב' השופט אילן את כל טענות 

 10 מקובלות עלי.

 11 

 12, שעה 10.5.2021על פי העובדות שאינן שנויות במחלוקת, הבקשה לתיקון הוגשה בתאריך 

 13הימים שנקבעו להגשת  60. משכך, 13.1.2021שכתב הטענות האחרון בתיק הוגש ביום 

 14)התקנות החדשות(,  2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט 49הבקשה, על פי תקנה 

 15 .13.3.2021תיימו ביום הס

 16משלא הוגשה בקשה להארכת מועד וגם על פי האמור בבקשה, לא נמצא בפי המבקש הסבר 

 17 לאיחור בהגשת הבקשה, נקבע כי דין הבקשה להידחות.

 18 

 19לגופן של טענות, נקבע כי צירופו של נתבע נוסף ועילות התביעה נגדו יחד עם הוספת עילת 

 20ארכת הדיון מאחר שהמחלוקות ישתרעו על עובדות תביעה נוספת נגד המשיב, יגרמו לה

 21שלא בא זכרן בכתב התביעה המקורי וחורגות מהמחלוקות שהתגבשו בין הצדדים בכתבי 

 22 הטענות.
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 1לתקנות החדשות,  46בבקשה שלפני, נטען כי בית המשפט קמא התעלם מהוראות תקנה 

 2בכל עת, ובענייננו, המעניקה שיקול דעת לבית המשפט להורות על תיקונו של כתב טענות 

 3, עת הובהר לו כי 17.3.2021העובדה שבגינה התבקש התיקון התגלתה למבקש רק בתאריך 

 4בהליך מקביל המתנהל בין אותם צדדים, נמשך תצהירו של עד בשם סטמפלר על ידי המשיב, 

 5 והסתבר למבקש, כי העד לא יזומן לעדות.

 6 י.כב' השופט אילן דחה טענו זו ונימוקיו מקובלים על

 7 

 8, ועל אף העובדה שהתביעה מושא הבקשה 10.7.2019תצהירו של סטמפלר הוגש בתאריך 

 9, בחר המבקש שלא לתבוע את סטמפלר, לטענתו מחשש שמא יראו 30.8.2020הוגשה ביום 

 10בהגשת התביעה הטרדת עד. נימוק זה נשמע מלאכותי, ולהשקפתי, המבקש בחר מנימוקים 

 11ות שכל העובדות בגינן הוא מבקש לצרפו להליך טקטיים שלא לתבוע את סטמפלר למר

 12 דכאן, היו ידועות לו, ואם שיקוליו נמצאו מוטעים, אין לו להלין אלא על עצמו.

 13 

 14אשר להתארכות הדיון הצפויה, סבור המבקש כי ההליכים בתיק המקביל נמשכים משנת 

 15, אינה וטרם הוחל בשמיעת הראיות שם. העובדה שבתיק מסוים הדיונים מתארכים 2018

 16 מצדיקה התארכות דיונים שלא לצורך בתיק אחר.

 17בחינת התיקון המבוקש מעלה, כי למעשה, מדובר בפתיחתו של ההליך מבראשית, הן 

 18 בהגשת כתבי טענות חדשים והן בבירור מסכת עובדתית שלא בא זכרה בתביעה המקורית.

 19 זו.אשר להוצאות שנפסקו, אין זו דרכה של ערכאת ערעור להתערב בסוגיה 

 20 

 21 לאור האמור לעיל, החלטתי לדחות הבקשה.

 22 ₪. 4,000המבקש ישלם הוצאות לאוצר המדינה בסך 

 23 הסכום ישולם מתוך העירבון והיתרה תוחזר למבקש באמצעות בא כוחו.

 24 

 25 , בהעדר הצדדים.2021יולי  14, ה' אב תשפ"אהיום, בלשכתי  נהנית

      26 

             27 

 28 


