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 פסק דין )נתבעת 2(

 

 

מן המזכירות נמסר, כי התובעות לא הפקידו ערובה במזומן או בערבות בנקאית בסך של  

, 2 , כפי שנקבע שעליהן לעשות כתנאי לבירור ההליך כנגד הנתבעת6.9.2022ש"ח עד ליום  6,000

 . 18.7.2022במסגרת החלטתי מיום 

 

 .וכך אני מורה 2התביעה כנגד הנתבעת אי לכך, אין מנוס ממחיקת 

 

להשתת הוצאות על התובעות, להשתת  7.9.2022מיום  2עת עיינתי גם בבקשת הנתב 

 . 1ולעיכוב ביצוע תשלום כספי הפשרה עם הנתבע  כוחן-הוצאות אישיות על בא

 

נן אינו נמנה ולו בקירוב עם  המקרים שבהם קמה הצדקה לחיובו אומר תחילה כי המקרה ד

 דין, באופן אישי, הוא דבר-פסיקת הוצאות נגד עורךהכלל הוא כי דין בהוצאות אישיות. -של עורך

. ((2001) 366( 1, פ"ד נו)עו"ד חנא נ' מדינת ישראל 6185/00נדיר ויש צורך בטעם מיוחד לכך )ע"א 

טעמים מיוחדים המצדיקים הטלת הוצאות אישיות על , 2מבלי שנעלמו מעיניי טענות ב"כ הנתבעת 

 תשובה.  קבלתבעניין זה נדחית בלא צורך בהבקשה ב"כ התובעות לא הוצגו בענייננו ועל כן 

 

הוא הדין לעניין הבקשה לעיכוב ביצוע תשלום כספי הפשרה שגובשה בין התובעות לנתבע  

 .ככל שייפסקו, 2מטרת הבקשה היא להבטיח את תשלום ההוצאות שייפסקו לטובת הנתבעת . 1

ומכל מקום ככל שייפסקו  2אולם בשלב זה טרם הוחלט אם לפסוק הוצאות לטובת הנתבעת 

 
 כבוד השופט רון גולדשטיין לפני:

  
  

 . מנסורה מוסא1 התובעות:
 . הויאם פאדל2
 . ג'מילה ג'ומאה סנהורי3
 . עומר סמואיה4

  
  

ארגון סיוע לפליטים ומבקשי  –. א.ס.ף. 1 הנתבעים
 (9.8.22)ניתן פס"ד ביום  )ע"ר(מקלט בישראל 

 . שפי פז2
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,  כמקובללגבותן, תוכל היא לפנות,  2הוצאות ויסתיים הדיון בהליך ולא יעלה בידה של הנתבעת 

 הקבועים בדין. על כן גם הבקשה בהקשר זה נדחית.  יםהשונ האכיפה לערוצי

 

בגין ניהול ההליך, אני  להשתת הוצאות על התובעות עצמן, 2בכל הנוגע לבקשת הנתבעת  

 .15.9.2022מורה לתובעות להשיב לבקשה בעניין זה, עד ליום 

 

 .29.12.2022משנמחקה התביעה, יבוטל הדיון הקבוע ליום  

 

 .15.9.2022תזכורת פנימית ליום המזכירות תקבע  

 

 , בהעדר הצדדים.2022ספטמבר  08, י"ב אלול תשפ"בניתן היום,  

          

 

 

 

 


