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      גולדס. סגן נשיא אהרן דה' בפני כב

  1 

  מ"תפוז אנשים בע .1  המבקשים
  נעמה פלד .2

  
  נגד

 

  עפר שדות  המשיב
  2 

>#2#<  3 
 4  :נוכחים

 5   שחר סקברירד "עו: כ המבקשים"ב

 6  ד אלי גור"עו: כ המשיב"ב

  7 

  8 

 9 פרוטוקול

 10  :כ המבקשים"ב

 11בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט  ואנו מבקשים קנס , הגשנו בקשה די מפורטת עם אסמכתאות רבות

 12דומה שהמשיב  לא חושש מאימת .  בתיק זה9.2.09לחייב את המשיב לפי הצו שניתן ביום , או מאסר

 13, חר הצוכתבנו זאת כבר בבקשה לצו מניעה ולא ידענו עוד אז כמה הדברים לא נכונים שכן גם לא, הדין

 14מחפשים את הכלים , אנחנו כבר חסרי אונים, אנו גם שוקלים אמצעים אחרים. ההצפות לא חדלו

 15  .המשפטיים להתמודד עם הצרה הזו

  16 

 17  :כ המשיב"ב

 18לא הבשילו . הוא לא החלים מאז אותו אירוע לפי הבנתי. הלקוח שלי נמצא בבית החולים מאתמול

 19שאותו , טענתו היא בגדול, ה הטלפונית הוא מכחישבשיח. התנאים בשל כך כדי למסור תצהיר נגדי

 20שלמה הלוי שבזמנו יצר מצג שהוא זה אר חדר למחשב של המשרד לגביית חובות של מערכת בתי 

 21כדי , הוא זה שמוסר מוצגים של הטרדות כאילו הוא זה ששולח את ההטרדות מהמייל שלו, המשפט

 22האישום בתיק שבו הוגש כתב אישום נגד מר מרשי היה עד תביעה עיקרי בהגשת כתב . להפליל אותו

 23אם באמת הוא פועל בשמו , אמרתי לחברי. שלמה הלוי ואותו שלמה הלוי הורשע וצפוי למאסר בפועל

 24  .וטענתו היא שהכל למראית עין והכל מצג שווא כדי להפלילו שוב נוכל לדעת את זה כשמרשי יחלים

 25אני לא מוותר על .  לבית קפה עם מכשיר אלחוטייכול ללכת?  שלוip-למה לו לשלוח את זה מכתובת ה

 26לאור זה שמשך שבועות אחדים יש שקט , אמרתי לחברי שנוכח מחלתו. חקירת המצהיר בנסיבות העניין

 27אולי אפשר לחכות עם הבקשה וגם לחפש את הדרכים באמת כדי שנבוא לבית המשפט שיוכח שאכן זה 

 28הוא לא יכול לפתוח . חסמו אותו בכניסה" תפוז. "םהוא גם חסו,  שלו כי לטענתוIP -מגיע מכתוב ה

 29  . זה מה שהוא אמר שהוא מוכן לתפיסת המחשב ולבדיקתו, אנחנו גם מוכנים לבדיקת המחשב. בלוג
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 1אני בטעות חשבתי שזה . בדיון לא יכל להופיע, רופא המשפחה יכול למסור תעודה שבתקופה הרלבנטית

 2לא שנתתי דין .  כמדומני אז הופעתי באותה שעה12:00 -כי הדיון הקודם היה קבוע ל, 12:00בשעה 

 3  .אני מופיע כל הזמן. עובדה שגם היום התייצבתי עם אישור רפואי. לעצמי ולא הופעתי

  4 

 5  :כ המבקשים"ב

 6בתחתית הדף הראשון . אני רואה שהופנה לחדר מיון אתמול, לפי האישור הרפואי שנמסר לי כרגע

 7  .האישור הזה על פניו לא מצדיק את העדרו של המשיב.  שעות מרגע הפנייתה24ההפניה היא בתוקף 

  8 

 9  :כ המשיב"ב

 10 זה האישור .אם הוא לא יביא אישור מחדר מיון אז בית המשפט יפסוק, האישור הזה לא סוף פסוק

 11למה שלא נמתין לתעודת חדר . מאיפה אני יודע מה קבעו בחדר מיון. הוא הלך לחדר מיון. שאני קיבלתי

 12אין לי בעיה שינתן צו לפי פקודת בזיון בית המשפט אלא אם כן תינתן לו האפשרות להמציא ? המיון

 13בחינה רפואית תיעוד רפואי לשביעות רצון בית המשפט והצד שכנגד שתהיה הצדקה של ממש מ

 14כ את האישור להעדרות ואגיש בקשה "אח, אני אקבל צו. אי אפשר לשפוט אדם בהעדרו. להיעדרות

 15  ?לביטול הצו

  16 

 17  :כ המבקשים"ב

 18  .זה הדיון השני בטווח של שבוע, אין לי טענות לחברי אבל המשיב לא התייצב ולא הציג אישור רפואי

 19  .חברי העלה טענות עובדתיות. ם מרשובש" מצהיר"ראשית אני תמה על כך שחברי מתייצב ו

  20 

 21  . אני חוזר בי מהטענות העובדתיות: כ המשיב"ב

  22 

 23  .אני מבקש הוצאות, אם יומצא אישור ודיון יתקיים: כ המבקשים"ב

  24 
>#3#<  25 

 26  החלטה

  27 

 28  .9.2.09ניתן בזאת צו המורה למשיב לציית לצו בית המשפט אשר ניתן בדיון ביום , בהסכמת הצדדים

 29 הרי שהמשיב ישלם בגין כל הפרה קנס 9.2.09באם יפר המשיב את צו בית המשפט שניתן כאמור ביום 

 30  .וכן יוטל עליו מאסר של שלושה ימים ₪ 1,000בסך 

  31 

 32אני מורה כי באם תומצא תעודה רפואית ערוכה כדין , התייצבותו של המשיב היום לדיון-נוכח אי

 33 ובדיון היום ותעודה 13.10.09משיב לא התייצב ביום כמשמעותה בפקודת הראיות המבהירה מדוע ה

 34  .הרי שיתקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים, רפואה זו תהא מלווה בבקשה לשוב ולדון בבקשה לגופה

  35 
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 1 אני קובע כי בשלב זה אינני פוסק הוצאות מעבר להוצאות שנפסקו בישיבת –אשר להוצאות ההליך 

 2  .י שכל צד יהיה זכאי לטעון לעניין הוצאות ישיבת היום ובאם יתחדשו ההליכים בתיק הר13.10.09

  3 
>#6#<  4 

  5 

 6   . במעמד הנוכחים21/10/2009, ע"חשון תש' גניתנה והודעה היום 

   7 

  8 

  

  סגן נשיא, גולדס .אהרן ד

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

 15 סילביה קוזוקרו: הוקלד על ידי




