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 מונחת לפניי בקשת המדינה להארכת מועד להגשת תצהירי עדויות ראשיות וחוות דעת מומחים מטעמה עד
 חלוף 120 ימים אשר ימנו ממועד מתן הכרעתו של בית המשפט בבקשה לסילוק התביעה על הסף שהוגשה

 על ידה.

 תמצית העובדות הרלוונטיות

 ביום 15.7.12 הגישה המשיבה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ( להלן: "בזק"), את התביעה דנן,
 אשר עניינה בנזקים שנגרמו לה, לטענתה, כתוצאה מיישומה של "תוכנית ההתנתקות". ביום 17.12.12

 הגישה המבקשת, מדינת ישראל ( להלן: "המדינה"), כתב הגנה מטעמה, וביום 2.1.13 הגישה בזק כתב
 תשובה לכתב ההגנה.

 ביום 18.6.14 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 7703/10 ישועה נ' מדינת ישראל – מנהלת סל"ע
 (פורסם בנבו, 18.6.2014) (להלן: "פסק דין ישועה"). בפסק דין ישועה, אשר ניתן על ידי הרכב מורחב של 7
 שופטים, דן בית המשפט העליון בשאלה האם בעלי עסקים שפונו מעסקיהם במסגרת " תוכנית ההתנתקות"

 וקיבלו פיצוי מכוח חוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה – 2005 ( להלן: "חוק יישום תוכנית ההתנתקות")
 זכאים לקבל פיצוי נוסף מכוח עילת תביעה חוקתית הנובעת מהפגיעה בזכויותיהם עקב פינוי עסקיהם. בפסק

 הדין נקבע, בתמצית, כי בנסיבות מיוחדות ייתכן שניתן יהיה להעניק פיצוי בגין פגיעה ללא אשם בזכות



 חוקתית – אך לגבי המקרה שנדון בפסק דין ישועה נקבע כי אין הצדקה למתן פיצוי מסוג זה נוכח קיומו של
 סעד אפקטיבי והוגן לקבלת פיצוי לפי חוק יישום תוכנית ההתנתקות, לצד האפשרות להשלמת הפיצוי (

 במקרים המתאימים) מכוח הוועדה המיוחדת שהוקמה מכוחו.

 ביום 19.6.14, לאחר שהצדדים לתובענה דנן השלימו את ההליכים המקדמיים, קצב מותב זה לצדדים מועדים
 להגשת תצהירי עדויות ראשיות וחוות דעת מומחים מטעמם.

 ביום 13.8.14 הגישה המדינה בקשה לסילוק התביעה על הסף בגדרה ביקשה מבית המשפט לעכב את
 המשך ניהול ההליכים בתובענה זו עד להכרעה בבקשתה לסילוק התביעה על הסף. במסגרת בקשה זו טענה
 המדינה, בין היתר, כי נוכח האמור בפסק דין ישועה – דין תביעה זו, אשר הוגשה, בעיקרה, על בסיס הטענה

 בדבר קיומה של עוולה המטילה על המדינה " חבות נטולת אשם", להידחות על הסף בהעדר עילה ומטעמי
 מניעות, וזאת – מאחר שלבזק ( התובעת), אשר סיפקה שירותי תשתית ותקשורת ברצועת עזה עד למועד

 הפינוי – ניתנה הזכות לתבוע פיצויים מכוח חוק יישום תכנית ההתנתקות, ובכלל זה אף לנקוט בהליכי ההשגה
 הקבועים בחוק זה, אך היא נמנעה מלעשות זאת. באשר ליתר עילות התביעה שפורטו בכתב התביעה –

 טענה המדינה כי גם אותן יש לדחות על הסף בהעדר עילה מכיוון שהעובדות המפורטות בכתב התביעה אינן
 מקימות ומבססות את עילות התביעה הנטענות הנוספות.

 ביום 21.9.14 הגישה בזק את תגובתה לבקשה לסילוק על הסף, וביום 28.10.14 הגישה המדינה את
 תשובתה לתגובת בזק.

 ביום 3.11.14 הגישה התובעת תצהירי עדויות ראשיות וחוות דעת מומחים מטעמה.

 ביום 1.12.14, הגישה המדינה את הבקשה דנן. ביום 4.12.14 הגישה בזק את תגובתה לבקשה זו, וביום
 7.12.14 הגישה המדינה את תשובתה לתגובת בזק ( להלן: "הבקשה", "התגובה" ו- "התשובה" בהתאמה).

 טענות הצדדים

 טענות המדינה

 לטענת המדינה, יש להיענות לבקשתה ולהאריך המועד להגשת תצהירי עדויות ראשיות וחוות דעת מומחים
 מטעמה עד להכרעה בבקשתה לסילוק התביעה על הסף מכיוון ש"אין כל טעם לשקוד על הכנת תצהירים

 בתביעה סבוכה זו המצריכה השקעת משאבים גדולה ביותר שעה שדיון בבקשה לסילוק על הסף, יש בה כדי
 להביא התדיינות זו לסיומה וקיצה" (סעיף 4 בבקשה).

 המדינה מציינת כי אומנם הגישה את הבקשה דנן כחודשיים לאחר מתן החלטתו של בית המשפט בנוגע
 למועדים להגשת תצהירי עדויות ראשיות מטעם הצדדים – אך זאת בשל העובדה ש"המדינה הייתה צריכה

 לקיים ישיבות בעניין ולקיים החלטות שיש להן השפעת רוחב בנוגע לתביעות רבות ביניהן תביעה זו" (סעיף 6
 בתשובת המדינה).

 לטענת המדינה, הבקשה מבוססת על פסק דינו המקיף של בית המשפט העליון ( פסק דין ישועה) ומכאן
 שסיכוייה של הבקשה – טובים.

 לטענת המדינה, קבלת הבקשה לא תאפשר לה זמן רב יותר מאשר זה שעמד לבזק להגשת התצהירים וחוות
 הדעת מטעמה, שכן אין בכוונתה להתחיל בהכנתם עד לקבלת הכרעתו של בית המשפט בבקשה לסילוק על

 הסף.



 המדינה מציינת כי היא אומנם מעוניינת בכך שבית המשפט יכריע בהקדם בבקשה לסילוק התביעה על הסף,
 אך מאחר שבית המשפט ייתן החלטתו בבקשה לסילוק התביעה על הסף בהתאם ליומנו – מן הראוי כי המועד

 להגשת תצהירי העדויות הראשיות וחוות דעת המומחים מטעמה יידחה בהתאם למבוקש על ידה.

 טענות בזק

 לטענת בזק, המדינה לא פירטה במסגרת בקשתה " כל נימוק ענייני/אמיתי לדחיית תביעת בזק על הסף, עוד
 בטרם נדונה לגופה ( ואין כל טענת התיישנות, בניגוד למשתמע אולי מבקשת הנתבעת)" (סעיף 3.4 בתגובת

 בזק).

 לטענת בזק, היענות לבקשה תעניק למדינה יתרון דיוני משמעותי שכן בזק כבר הגישה את תצהיריה, ואילו
 המדינה תוכל להתאים תצהיריה להחלטת בית המשפט בבקשה לסילוק על הסף, ככל שבקשה זו תידחה,

 ובכך ינתן למדינה יתרון בלתי מוצדק בנוגע לזמן שיעמוד לרשותה לשם הכנת תצהירי עדויות ראשיות וחוות
 דעת מומחים מטעמה ( סעיפים 5 ו- 7 בתגובת בזק).

 לטענת בזק, "בקשת המדינה עתה לעכב את המועד להגשת התצהירים מטעמה עד להחלטה בבקשה לסילוק
 היא למעשה תחליף " נוח" לנתבעת, תחת הגשת בקשה למתן החלטה" (סעיף 4 בתגובת בזק).

 דיון והכרעה

 לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה – הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. אפרט להלן
 הנימוקים לקביעתי זו.

 ברע"א 10227/06 בובליל נ' אינדיג ( פורסם בנבו, 5.2.2007) (להלן: "הלכת בובליל") דן כב' השופט (
 כתוארו אז) א' גרוניס, בין היתר, בשאלה האם הגשת בקשה על ידי נתבע לביטולה של המרצת פתיחה

 שהוגשה כנגדו, מצדיקה את דחיית המועד להגשת תגובתו של אותו נתבע להמרצת הפתיחה עד להכרעה
 בבקשת הביטול. בית המשפט קבע כי בדרך כלל, אין להיענות לבקשות מסוג זה:

 "בית המשפט אחראי לכלל המתדיינים ולא רק לאלה העומדים בפניו בתיק מסוים. מנקודת מבט מערכתית,
 הנושאת עיניה לטיפול יעיל בכלל התיקים, עדיף הוא, דרך כלל, שתוגש תשובה להמרצת הפתיחה ... ניתן

 להציג את הדברים כהתנגשות בין האינטרס של המתדיין הבודד, במקרה זה המשיב בהמרצת הפתיחה, לבין
 האינטרסים של כלל המתדיינים. אלה הנזקקים לשירותיה של מערכת המשפט מעוניינים, כקבוצה, שההליכים

 יתנהלו ביעילות וכי יקטן משך הזמן מעת הגשתו של הליך ועד לסיומו. בהתנגשות זו חובה על בית המשפט
 להעדיף את האינטרס הקיבוצי של כלל המתדיינים, ובלבד שהעדפה זו לא תגרום לפגיעה בלתי מידתית

 בזכותו של בעל דין מסוים. ההתחשבות באינטרס של המתדיין הבודד תיעשה על דרך שימוש במכשיר
 ההוצאות. כלומר, אם יתברר כי אותו מתדיין נאלץ להגיש תשובה להמרצת פתיחה אף שההליך איננו מתאים

 למתכונת דיונית זו, יהא על הצד שכנגד לשפותו, בלא קשר לתוצאות הסופיות של התובענה" ( פסקה 8
 בהחלטה).

  באשר למקרים החריגים בהם יענה בית המשפט לבקשות מסוג זה, קבע בית המשפט כי:

 "יהיו מצבים חריגים ויוצאי דופן בהם ראוי יהיה ליתן ארכה לבעל דין להגשת טענותיו לגופם של דברים ( בין
 אם מדובר בכתב הגנה, בבקשת רשות להתגונן, בתשובה להמרצת פתיחה או במצבים דומים). זאת, כאשר
 מתקיימים שני תנאים מצטברים: ראשית, נראה על פני הדברים שיש סיכוי סביר לטענה הדיונית המקדמית;

 שנית הנתבע או המשיב חייב להשקיע משאבים רבים ביותר, שאינם פרופורציונליים בנסיבות העניין, על מנת
 להתגונן לגופם של דברים וכל עוד לא הוכרעה טענתו המקדמית. היחס בין שני התנאים האמורים ניתן



 להגדרה כמקבילית כוחות ... כלומר, ככל שמשקלו של אחד מבין שני התנאים רב יותר ניתן יהיה להסתפק
 במטען נמוך יותר לגבי התנאי האחר" (פסקה 9 בהחלטה; ההדגשות אינן במקור – ב' א').

 אני סבור כי הלכת בובליל כוחה יפה גם לגבי המקרה שלפניי. המדינה מבקשת לדחות את מועד הגשת
 תצהירי העדויות הראשיות וחוות דעת המומחים מטעמה עד למתן החלטה בבקשה שהגישה לסילוק התביעה

 על הסף. ברי כי ככל שבית המשפט ייעתר לבקשתה זו יגרום הדבר לפגיעה באינטרס "שההליכים יתנהלו
 ביעילות וכי יקטן משך הזמן מעת הגשתו של הליך ועד לסיומו" ( הלכת בובליל, פסקה 8). לפיכך, נדרש לבחון

 האם עלה בידי המדינה לשכנע כי מקרה זה נמנה על אותם מקרים חריגים בהם מתקיימים שני התנאים
 המצטברים המצדיקים מתן אורכה לבעל דין לשם הגשת טענותיו לגופם של דברים.

 אחד מהתנאים המצטברים שנקבע בהלכת בובליל כנדרש לצורך קיומו של החריג המאפשר מתן ארכה לבעל
 דין להמצאת טיעוניו לגופם של דברים עד לאחר מתן הכרעה בטענותיו המקדמיות הינו כאשר על הנתבע

 "להשקיע משאבים רבים ביותר, שאינם פרופורציונליים בנסיבות העניין, על מנת להתגונן לגופם של דברים וכל
 עוד לא הוכרעה טענתו המקדמית" ( הלכת בובליל, פסקה 9).

 בהקשר זה טענה המדינה כי " מדובר בתביעה סבוכה מבחינת חומר הגשת הראיות, והגשתן מחייבת, בין
 היתר, העסקת מומחים שעלותם גבוהה ונראה שאין זה ראוי לבזבז כספי ציבור" בטרם הוכרעה הבקשה (
 סעיף 7 בתשובת המדינה). אני סבור כי בדברים אלה אין די על מנת שהמדינה תחשב כמי שעמדה בנטל

 המוטל עליה על פי הלכת בובליל ( לנוכח האינטרס המערכתי החשוב שלא לאפשר עיכובים ודחיות בבירור
 תביעות, אשר יש בהם כדי להעמיס על המערכת), וזאת מהטעמים הבאים:

 ראשית, טענה זו הועלתה על ידי המדינה באופן כוללני, וללא פירוט מספיק. כך למשל לא פירטה המדינה
 מדוע עסקינן בתביעה סבוכה מבחינת חומר הראיות, איזה עדים אמורים למסור תצהירים מטעמה, מי הם

 אותם מומחים אשר את חוות דעתם היא מתכוונת להגיש, ומהי העלות הצפויה של חוות דעת אלה;

 שנית, גם אם אצא מנקודת הנחה כי אומנם מדובר בעלויות לא מבוטלות בהן תאלץ המדינה לשאת לצורך
 הגשת תצהירי העדויות הראשיות וחוות דעת מומחים מטעמה, עדיין יש להתחשב בכך שהמדינה עצמה

 הבהירה ברישא לתשובתה לתגובת בזק לבקשה לסילוק על הסף כי למרות חלוף המועד להגשת תביעות
 מכוח חוק יישום ההתנתקות, "הרי שאם התובעת תבקש עתה להגיש תביעה לפי החוק במסגרת פנייה לפי

 סעיף 13 ב' לחוק לבית משפט השלום בבקשה להארכת מועד, המדינה לא תתנגד, לפנים משורת הדין,
 להארכת מועד".

 נוכח עמדתה זו של המדינה, ברי כי קיימת סבירות גבוהה לכך שככל שתתקבל הבקשה לסילוק על הסף –
 תגיש בזק תביעה חדשה על פי החוק ליישום תוכנית ההתנתקות. בנסיבות אלה, תוכל המדינה לעשות

 שימוש, ולו חלקי, במסגרת התביעה החדשה שתוגש, בתצהירי העדויות הראשיות ובחוות הדעת של
 המומחים מטעמה אשר יוגשו בהליך זה, ומכאן שהשקעתה בנושאים אלה לא תרד לטמיון.

 יתרה מזו: אני סבור כי יש ממש בטענת בזק לפיה מתן ארכה למדינה להגשת תצהירי העדויות הראשיות
 וחוות דעת מומחים מטעמה עד לאחר חלוף 120 ימים שיימנו ממועד מתן הכרעתו של בית המשפט בבקשה

 לסילוק התביעה, לאחר שבזק כבר הגישה את תצהירי עדויותיה הראשיות בהתאם למועד שנקבעה על ידי
 בית המשפט – עלול להעניק למדינה יתרון דיוני בלתי מוצדק, ובכך לפגוע בעקרון השוויון.

 לעניין זה ראה קביעתו של כב' השופט מרזל בע"א 1501/05 כהן נ' מנהל מס שבח תל אביב ( פורסם בנבו,
 8.5.2005), לפיה החובות השונות הקבועות במסגרת סדרי הדין בכל הנוגע למועד הגשת כתבי בית דין



 וצורתם – "אינן טכניות בלבד, אלא שבאות הן להגשים, בין היתר, את חשיבות השוויון בין הצדדים להליך ואת
 האינטרס הציבורי בניהול יעיל והוגן של ההליך השיפוטי" ( פסקה 3 בהחלטה).

 דברים אלה כוחם יפה, לטעמי, גם בנוגע למועדים שנקבעו על ידי בית המשפט בנוגע להגשת תצהירי עדויות
 ראשיות מטעם הצדדים.

 נוכח אי התקיימותו המוחלטת של אחד מהתנאים המצטברים הנדרשים לשם קבלת הבקשה הנני קובע כי דין
 הבקשה להידחות גם מבלי להידרש לשאלת התקיימותו של התנאי השני, קרי – בחינת סיכויי ההצלחה של

 הטענות הדיוניות המקדמיות נושא הבקשה לסילוק על הסף.

 אוסיף ואציין כי כתב התביעה של בזק אינו נשען רק על הטענה בדבר קיומה של עוולה המטילה על המדינה "
 חבות נטולת אשם", אלא הוא כולל גם עילות תביעה נוספות – עילת תביעה המקנה לבזק, עפ"י טענתה, זכות

 לקבלת פיצוי בגין התנהגות רשלנית של המדינה כלפיה, וכן עילות תביעה המבססות, לפי הנטען, את זכותה
 של בזק לקבלת פיצויים מכוח דיני ההפקעה ועקב פגיעה ונזק שנגרמו לה כתוצאה מהפרת הוראות חוק יסוד

 כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק ע"י המדינה (להלן: "עילות התביעה הנוספות"). אלא, שגם על פי
 פרשנותה של המדינה לפסק דין ישועה אין באמור בו כדי להוות עילה לסילוקה על הסף של התביעה בגין

 עילות התביעה הנוספות.

 יתרה מזו: בהתייחסותה לעילות התביעה הנוספות העלתה אומנם המדינה טענה אחרת המצדיקה לדעתה את
 דחיית התביעה על הסף, דהיינו – שאין בעובדות המפורטות בכתב התביעה כדי להקים ולבסס עילות תביעה
 נוספות אלה. לעניין זה אדגיש כי בקשה לדחייה על הסף המבוססת על טיעון זה ניתן היה להגיש מבעוד זמן,

 ולא להשהותה עד לקבלת הכרעתו של בית המשפט העליון בפסק דין ישועה באופן היוצר אי שוויון בין הצדדים
 בנוגע למועדי הגשת תצהירי העדויות הראשיות וחוות דעת המומחים אשר עלול לשבש ניהולה התקין של

 תביעה זו.

 סוף - דבר

 כפועל יוצא מכל האמור לעיל, אני קובע בזאת כדלקמן:

 דין בקשת המדינה לקבלת אורכה להגשת תצהירי עדויות ראשיות וחוות דעת מטעמה – להידחות;

 המדינה תגיש תצהירי עדויות ראשיות וכן חוות הדעת מטעמה בתוך 120 ימים אשר ימנו ממועד מתן החלטה
 זו;

 בהתחשב בתוצאה אליה הגעתי הנני מחייב את המדינה לשלם לבזק הוצאות בגין הגשת בקשה זו בסכום של
.₪ 1,000 

 המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים באמצעות פקס ותוודא טלפונית קבלתה.

 ניתנה היום, י"ט כסלו תשע"ה, 11 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

 


