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 5שהגישו המשיבים ₪  20,511,345נזיקית בסך של  -בקשה לסילוק על הסף של תביעה כספית  .1

 6הנתבעת, המבוססת על סדרת  -התובעים, ה"ה שאול ויוסף אלוביץ',  כנגד המדינה המבקשת  -

 7ומניעות, העדר עילת  דין, אי צירוף צד דרוש, השתק-בית-טענות שעניינן בין היתר, מעשה

 8תביעה, אי התגבשות הנזק, שיהוי וחוסר תום לב וביצוע מעשה כדין מצד המדינה המאיין את 

 9הזכות להגיש התביעה )להלן: "המשיבים", "המבקשת", "התביעה" ו"בקשת הסילוק" 

 10 בהתאמה.

 11 

 12ברקע בקשת הסילוק והתביעה שביסודה, חקירה פלילית שנוהלה בעניינם של בכירים בקבוצת  .2

 13"(,  במסגרתה תפסה 4000מר שאול אלוביץ' )הידועה כ"פרשת תיק  - 1"בזק" ובהם המשיב 

 14יפו, חשבון ניירות ערך בבעלות התובעים -המבקשת, מכח צו בית משפט השלום בתל אביב

 15הוא החשוד  1בע"מ.  יצויין כי הצו הוצא במקורו כנגד המשיב השקעות  IBAשנוהל בחברת 

 16 29.3.18, שותפו בחשבון, וחלקו אכן שוחרר בהחלטות מיום 2המשיב  -בפרשה, ולא כנגד אחיו

 17.  טענת המשיבים בתביעתם היא, כי משנתפס החשבון, חובה היתה על 23.4.18ומיום 

 18המשיבים ₪. מליון  35 –פיסה על כ המבקשת לשמור על ערכו הכלכלי, אשר עמד במועד הת

 19טוענים בתביעתם, כי המבקשת התרשלה ולא נקטה פעולה כלשהי כדי לשמור על ערך החשבון 

 20לכל אחד מהם ₪ מליון  10-התפוס. לאור האמור טוענים המשיבים לזכותם לפיצוי בסך של כ

 21 ₪.  מליון  20-ובסה"כ לסך של כ
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 1ורעייתו להסכמות  1הגיעה עם התובע  23.12.18תמצית טענות המבקשת היא, כי ביום  .3

 2ולא שוחרר. במסגרת  4000הנוגעות לכל הרכוש שנתפס מידי המשיבים במסגרת חקירת תיק 

 3זו הוסכם כי תוארך החזקה בהם עד לתום ההליכים המשפטיים או עד להחלטה על סגירת התיק 

 4הסכמה, הליך משפטי ורעייתו, מתחייבים שלא לנקוט במהלך תקופת ה 1בעניינם, וכי המשיב 

 5כלשהו ביחס לרכוש התפוס, ובכלל זה הליכים שעניינם טענות לזכות ברכוש התפוס. ההסכמות 

 6קיבלו תוקף של החלטת בית המשפט. לפיכך טוענת המבקשת, עומד כתב התביעה בסתירה 

 7להסכמת הצדדים ולהחלטת בית המשפט, ומהווה הפרה של ההחלטה וההסכמות האמורות. 

 8כלל השתק העילה והמשיבים מושתקים אפוא מהגשת תביעתם. משנה תוקף לאמור על כן, חל 

 9 ורעייתו.  1הוא, מששינתה המבקשת את מצבה לרעה ושחררה רכוש תפוס של המשיב 

 10שניהלה את חשבון ניירות הערך  IBIעוד טוענת המבקשת כי המשיבים נמנעו מלצרף את חברת 

 11של זו, אין בפני בית המשפט נתונים בדבר  כצד לתביעה למרות שהיא צד דרוש, ובהעדרה

 12מעמד החשבון, המערכת החוזית והרגולטורית החלה על ניהולו, הפעולות שנעשו וההחלטות 

 13 שהתקבלו במסגרת אחזקתו, הדיווחים השונים ועוד מידע נדרש לצורך ניהול התביעה. 

 14קש במועד המבקשת ממשיכה וטוענת להשתק ומניעות מצידם של המשיבים, משנמנעו מלב

 15תפיסת החשבון או בסמוך אליו למכור את ניירות הערך ולהפקיד את הכספים בקרן החילוט, 

 16זאת למרות שלאחר תפיסת החשבון, היו המשיבים מודעים כל העת למצב ניירות הערך וירידת 

 17מחיריהם ואף על פי כן, לא פנו בבקשה לממשם. חיזוק בדבר מחדלם של המשיבים בהימנעותם 

 18, נובע מהעובדה שניהלו הליכים רבים ושונים בעניין התפוסים ובכללם החשבון נושא לעשות כן

 19ורעייתו אף הגישו בקשה לשחרור תפוסים באופן ספציפי לגבי רכב  1התובענה, כשהמשיב 

 20מערכו בקרן החילוט. על אף שבאותה בקשה נזכר חשבון ניירות הערך  25%ובקשה להפקדת 

 21קש את מכירתו והפקדת תמורתו בקרן החילוט. ביחוד יש ורעייתו שלא לב 1בחרו המשיב 

 22להותיר על כנו את צו התפיסה בלא שהעלה כל טענה כנגד  1להזכיר את הסכמת המשיב 

 23 תפיסת החשבון ו/או כנגד אופן החזקתו.

 24המבקשת טוענת להיותו של כתב התביעה לקוני הנעדר פרטים מהותיים לביסוסו, כשטיעוני 

 25"חוכמה בדיעבד" בעוד שמקומן של טענות אלה בזמן אמת, היינו במועד התובעים מבוססים על 

 26התפיסה. עוד טוענת המבקשת, כי ספק אם אלמלא התפיסה היו יכולים המשיבים למכור כלל 

 27את ניירות הערך, וזאת על רקע מגבלות שימוש במידע פנים. כמו כן ציפיית המשיבים אינה 

 28, ועל כן אין ביסוס לטענתם בדבר חיוב המבקשת מתיישבת בהכרח עם התנהגותם של משקיעים

 29 למכור את ניירות הערך, מה עוד שניתוח השינוי בערך המניות אינו מראה ירידה עקבית בהם. 

 30טרם התגבש במועד הגשת התביעה, ועל כן לא  1בנוסף טוענת המבקשת כי נזקו של המשיב 

 31אפוא ועשויה אף להתייתר  קיימת לו בשלב זה עילת תביעה כנגדה. התביעה היא תאורטית
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 1בתום ההליך הפלילי, שכן לנוכח צו התפיסה וההחזקה בחשבון וההצדקה הקיימת גם עתה 

 2, ממילא יחולט הרכוש לטובת אוצר 1לתפיסתו, טרם נגרם נזק, שכן ככל שיורשע המשיב 

 3 המדינה ועימו גם הפיצוי הנתבע בתביעה זו. 

 4להגיש תביעתו, שכן תפיסת החשבון, נעשתה  2המבקשת טוענת אף להעדר זכותו של התובע 

 5היה באופן מיידי עם קבלת ההחלטה  2כאמור כדין, וכך אף הטיפול בשחרור חלקו של התובע 

 6 על שחרור חלקו. 

 7ולבסוף טוענת המבקשת, שדין התביעה לסילוק על הסף מחמת שיהוי, חוסר תום לב ושימוש 

 8לא נאות בהליכי בימ"ש, לאחר ששינתה את מצבה לרעה, ומשהוגשה התביעה בחלוף שנה 

 9 . 1ובחלוף שנתיים מזה של התובע  2מגיבוש נזקו של התובע 

 10 

 11הבקשה. תמצית טיעוניהם היא,  תשובת המשיבים התבקשה והתקבלה ובה עותרים הם לדחיית .4

 12 שהמבקשת חדלה מלצרף תצהיר לביסוס בקשתה, על אף שכוללת היא טענות עובדתיות רבות. 

 13 לגופן של טענות המבקשת טוענים המשיבים כדלקמן: 

 14בנוגע לטענת מעשה בית דין טוענים הם, כי מדובר בהסכם המסדיר את הסכמותיהם בנוגע 

 15פרטיו הם שהמבקשת תשחרר נכסים מסוימים שנתפסו להמשך ההחזקה ברכוש התפוס, ש

 16הנוגע להארכת תוקף תפיסת הרכוש, הא ותו  13.9.18והמשיבים לא יגישו ערר על החלטת 

 17שאינו צד להסכם,  2וקל וחומר מצדו של המשיב  1לא. אין כל התחייבות מצידם של המשיב 

 18 שלא לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם להם. 

 19משאין  IBIחברת  –ות גם את טענת המבקשת בנוגע לאי צירוף צד דרוש המשיבים עותרים לדח

 20להם כל טענה כנגדה, וככל שמי מהצדדים יסבור שיש להביאה כדי להניח לפני בית המשפט 

 21 את מלוא היריעה, חזקה שידע לזמנה.

 22אשר לטענת ההשתק והמניעות, טוענים המשיבים כי אחריותה של המבקשת לשמור על ערכו 

 23של הרכוש לא פגה ועומדת בתוקפה, גם אם מי שהנכס נתפס מידיו אינו מעוניין בשמירת הכלכלי 

 24ערכו, או אינו מוכן לשתף פעולה בנקיטת האמצעים הנדרשים להשגת מטרה זו. חשוד אינו חייב 

 25להציע ולבקש כיצד ינוהל רכושו, והמדינה אינה חייבת לשעות להצעות ולבקשות כלשהן, ככל 

 26ה. במיוחד נכונים הדברים עת נפלה החקירה "על ראשם" של המשיבים שהחשוד מעלה כאל

 27 "כרעם ביום בהיר" וכללה מעצרים ממושכים וטלטלה של ממש בחייהם. 

 28אשר לעילת התביעה מצביעים המשיבים על עילת הרשלנות הנזיקית, וכן טוענים כי אין יסוד 

 29ושגי יסוד בדבר חובת , הסותרת מ1לטענת המבקשת לפיה טרם הוכחה חפותו של המשיב 

 30עומדת עילת תביעה, משיש לו אינטרס  1המדינה דווקא להוכחת את אשמתו. על כן אף למשיב 



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

 2020מרץ  29 
 15607-12-19 ת"א

  

 8מתוך  4

 1מוגן ברכושו התפוס. ולבסוף טוענים המשיבים, כי טענות השיהוי וחוסר תום הלב נטענו בעלמא, 

 2 בלא שקיים מצג כלשהו לויתור או מחילה מצדם על זכות התביעה הנתונה להם. 

 3המבקשת הגישה תשובתה לתגובת המשיבים ובה חוזרת היא למעשה על טיעוניה. לתשובתה  .5

 4צירפה מסמכים שהחסירה בבקשתה המקורית. המשיבים מצידם הגישו בקשה למחיקת כל 

 5הנספחים שצורפו לתשובת המבקשת, בטענה לנסיון ל"מקצה שיפורים" ותיקונים מצידה.  

 6לא נדרש היה לצרף תצהיר מטעמה, בהיות עיקר בעיקר מבהירה המבקשת בתגובתה מדוע 

 7טיעוניה מבוסס על טענות משפטיות גרידא, כשהטיעון העובדתי נסמך על כתבי הטענות 

 8שהגישו התובעים עצמם בהליך הפלילי, החלטות שיפוטיות והודעות התובעים במסגרת 

 9חוזרת המבקשת החקירה הכלכלית שאינן נוגעות לסוגיות שבליבת ההליך הפלילי. מכל מקום, 

 10 על הצהרתה אותה ציינה בבקשת הסילוק המקורית, כי ככל שתדרש, תצרף תצהיר.

 11 

 12לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, דעתי היא כי דין הבקשה לסילוק להתקבל בחלקה, רק כנגד  .6

 13 , וזאת על דרך מחיקתה ולא דחייתה. להלן נימוקי: 1המשיב 

 14 

 15רעייתו, שקיבלה תוקף של החלטת בית ו 1נוסח בקשתם המוסכמת של המבקשת והמשיב  .7

 16 ,  הוא כדלקמן:24.12.18המשפט ביום 

 17ביחס להארכת תוקף  13.9.18. בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 1"

 18תפיסת רכושם של המשיבים, מתכבדים הצדדים להודיע לבית המשפט הנכבד 

 19 כי גובשו בינהם ההסכמות הבאות בנוגע להמשך ההחזקה ברכוש התפוס:

 20הסכמות הצדדים המפורטות להלן מתייחסות לכל הרכוש שנתפס מידי  .א

 21ולא שוחרר  18.2.2018" ביום 4000המשיבים במסגרת חקירת תיק "

 22בהחלטות קודמות של בית משפט זה או של ערכאות הערעור )להלן: הרכוש 

 23 התפוס(. 

 24בהסכמת הצדדים תוארך ההחזקה ברכוש עד לתום ההליכים המשפטיים  .ב

 25המשיבים או עד להחלטה על סגירת התיק בעניינם. זאת, פרט בעניינם של 

 26 לפרטי הרכוש הבאים שלגביהם יבוטלו צוי התפיסה וההקפאה:

(1....) 27 

(2....) 28 

(3....) 29 
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 1חדשים ממועד החתימה על הסכמה  42מוסכם בין הצדדים כי ככל שבחלוף  ג. 

 2הם זו לא יסתיימו ההליכים המשפטיים בענינם של המשיבים או מי מהם, 

 3 יוכלו לפנות למבקשת ולבית המשפט בבקשה לשחרור הרכוש.

 4 מוסכם בין הצדדים, כי צו איסור הפרסום....יעמוד בעינו. ד. 

 5המשיבים, שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד, מתחייבים שלא לנקוט, במהלך  ה. 

 6תקופת ההסכמה, הליך משפטי כלשהו ביחס לרכוש התפוס, ובכלל זה 

 7ת לזכות ברכוש התפוס. ההתחייבות המפורטת בסעיף הליכים שעניינם טענו

 8זה, וכן ההסדר הקבוע בסעיף ג' לעיל, יחולו גם על בני משפחתם הקרובים 

 9של המשיבים, שאישרו בחתימתם בפני המבקשת את ההתחייבות האמורה 

 10 במסגרת נספח לבקשה זו.

 11ך במקרה של מצב רפואי קיצוני וחריג ביותר שיתעורר, וככל שידרשו לכ ו.

 12משאבים כספיים שאין בידיהם, יוכלו המשיבים לפנות למבקשת ולבית 

 13 המשפט בבקשה לשחרור רכוש תפוס לפני מועד זה. 

 14לירון וליאור אלוביץ', ילדיהם של המשיבים, מתחייבים להגיש לבית המשפט  ז. 

 15בהקדם,  16118-11-18המחוזי בת"א בקשה למחיקת הערר שהוגש בתיק 

 16. זאת, כתנאי להסכמה זו ולביצועה על ידי 23.12.18ולא יאוחר מיום 

 17 המבקשת. לאחר מכן ישוחררו התפוסים המצוינים בסעיף א' לעיל.

 18. בהסכמת הצדדים מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן תוקף של החלטה 2

 19 להסכמות המפורטות לעיל".

 20 )הקטע המודגש אינו במקור, י.ש(. 

 21 

 22 נטיות לענייננו: עיון בהסכמת הצדדים מביא לשלוש מסקנות הרלוו .8

 23לא זו בלבד   - 2, כשהמשיב 1האחת, מדובר בהסכם ובהחלטה המחייבים רק את המשיב 

 24ה'( אשר  1שאינו חלק ממנו, אלא גם לא נמנה על בני משפחתו הקרובים )המצויינים בסעיף 

 25 צירפו את חתימתם כהסכמה לנספח. 

 26 כי מדובר בכל הרכוש, כלומר, גם החשבון נושא תובענה זו כלול בו.  –השניה 

 27שלא  ה' הנ"ל, נקטה לשון כוללת ורחבה " 1הסכמת הצדדים בסעיף  –והשלישית והיא העיקר 

 28ביחס לרכוש התפוס, ובכלל זה  הליך משפטי כלשהולנקוט, במהלך תקופת ההסכמה, 

 29 ". פוסהליכים שעניינם טענות לזכות ברכוש הת

 30 
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 1לאור האמור, לא אוכל לקבל את טענות המשיבים ונסיונם לצמצם את גדר ההסכמה, רק בנוגע  .9

 2לתשובתם. לו אלה היו פני הדברים, ניתן היה  6להמשך ההחזקה ברכוש התפוס כטענתם בסעיף 

 3ו' להסכמתם. הוספת סעיף ה' ובו הוגדרה ההתחייבות בנוגע  1 -ג' ו 1להסתפק באמור בסעיפים 

 4ליך משפטי כלשהו", מציינת למעשה באופן ברור ושאינו משתמע לשני פנים, ב"רחל בתך ל"ה

 5הליך ובכלל זה ההליך שלפני. משנה תוקף ניתן ללמוד גם מהמשך לשון  כלהקטנה", כי מדובר ב

 6הליכים שעניינם טענות לזכות ברכוש  ובכלל זהההסכמה בו נקטו הצדדים בלשון ריבוי: "

 7 נכונה טענת המשיבים, לא היה צורך להדגיש עניין זה על דרך הריבוי. . אם אכן היתההתפוס"

 8 

 9השתק דיוני מתוקף  1, חל על המשיב 1על כן אני קובע, שבהתאם להסכמת המבקשת והמשיב  .10

 10 ההחלטה השיפוטית שאישרה את הסכמת הצדדים, אותה הביאו לאישור בית המשפט. 

 11 

 12מסמך שאינו שנוי במחלוקת, לא מצאתי למען הסדר אעיר, שלנוכח החלטתי המתבססת על ה .11

 13 צורך לעמוד על הגשת תצהיר מטעם המבקש כנטען על ידי המשיבים.

 14 

 15ער אני לזהירות הנדרשת קודם קבלת בקשה לסילוק תובענה על הסף ובדבר הערך הנוגע לזכות  .12

 16האינטרס, הן זה של הציבור בכללותו והן זה של הפרט, הגישה לערכאות. עם זאת, עומד מנגד גם 

 17הגלום ביסוד הערך המוגן לכיבוד הסכמים, שבו באה לידי ביטוי  חירות הצדדים והאוטונומיה 

 18שלהם לעצב את יחסיהם, לקדם וודאות כלכלית ולצמצם את היקף ההתדיינויות המשפטיות. 

 19צדדים ובית המשפט אינו נוטל חלק בהסכם כזה נשמרת האוטונומיה לקביעת התנאים בידי ה

 20בגיבושם, עד לאישורם. כל מתדיין הוא היודע לאשורם את יכולותיו, צרכיו ומגבלותיו; משא ומתן 

 21מאפשר לצדדים לחלוק או לעשות שימוש במידע מבלי להפכו לנחלת הכלל; הסכמות מונעות 

 15999-22ע' דרויאן בצ"א  הכרעות ומאפשרות "קניית סיכון" מושכלת; )ר' דברי חברי כב' השופט

 23 ((.  28.2.2020) מדינת ישראל נ' גבריאל מגנזי ואח' 08-19

 24 

 25בעוד שהמבקשת ביצעה את חלקה בהסכם וכיבדה את ההבנות שהושגו בו, ואף הרעה את  .13

 26ורעייתו, שנתפסו  1מצבה בשחרור ארבעה חשבונות בנק וכן רכב מסוג אאודי השייכים למשיב 

 27לא ניתן בעיני ופועל למעשה בניגוד למוסכם על ידו.  1תה המשיב על ידה לידיהם, הרי שבא ע

 28שכנגד מילא את חלקו וויתר על יתרון שהיה -להתיר חזרה של צד מהסכם מסוג זה, לאחר שהצד

 29 צפויות, מצב שאינו מתקיים בענייננו.-בידו, אלא בהתקיים נסיבות חדשות, חריגות ובלתי

 30 
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 1לפנות לערכאות שיפוטיות ולהגיש תביעתו,   1המשיב  ויודגש, אין כאן חלילה כבילת ידיו של .14

 2אינטרס מוגן בזכות עצמו. כל שיש כאן הוא דחיית מועד מימוש הזכות האמורה, עד לחלוף תקופת 

 3אינו מאבד את זכותו, אלא רק דוחה את מימושה למועד התואם  1ההסכמה, הא ותו לא. המשיב 

 4למבקשת ות ורכב שנתפסו על ידה. להסכמתו שבזכותה שוחררו לו ע"י המבקשת חשבונ

 5ורעייתו על הסכם פשרה, יש ציפייה לגיטימית  1שהסכימה לשחרר תפוסים וחתמה עם המשיב 

 6שלא להיות מוטרדת בהתדיינויות משפטיות חוזרות, לקנות לעצמה שקט מפני תביעות ולסמוך 

 7סים שצוינו לעיל, על כן, באיזון האינטרעל קיומו של ההסכם עליו חתמה, ויש לאפשר לה זאת. 

 8 גוברת.  -חובת כיבוד ההסכם בין הצדדים, לה ניתן תוקף של החלטה שיפוטית 

 9 

 10לכל האמור יש להוסיף את הקושי שהעלתה המבקשת בטענתה, כי בשלב זה, טרם גובש למעשה  .15

 11 , שיתכן ותביעתו תתברר בסופו של יום אף כתאורטית. 1נזקו של המשיב 

   12 

 13הדיון ביתר טענות המבקשת ככל שהן נוגעות לעניינו של המשיב  לאור האמור, מתייתר למעשה .16

 14. משיב זה מנוע ומושתק מלהגיש את תביעתו דנן לעת הזו. לצד האמור, תעמוד לו בעתיד זכותו 1

 15להגשת התביעה, אם וככל שימצא לנכון לעשות כן, ועל כן החלטתי למחוק אותה ולא לדחותה, 

 16 כמבוקש על ידי המבקשת.

 17 

 18. הוא אינו צד להסכם, הוא לא חתום עליו ואף אינו חשוד, למיטב 2ב בנוגע למשיב אין זה המצ .17

 19הרכוש שנתפס ושהוברר כי שייך לו. על  2הידיעה, בפרשה המדוברת. לא בכדי הוחזר למשיב 

 20 . 1המשיב  –כבול בהשתק החל בעניינו של אחיו  2כן, לא ניתן לומר שהמשיב 

 21 

 22גם ביתר טענות המבקשת, שדין כולן להתברר במסגרת לא מצאתי ממש  2לעניינו של המשיב  .18

 23התובענה העיקרית. נדמה שלא אטעה אם אומר שטענות אלה, ככל שנוגעות הן אליו, נטענו 

 24 בשפה רפה מצידה של המבקשת. 

 25אינה עילה לסילוק על הסף, ובכל מקרה, ניתן יהיה לתקן  IBI –שאלת הימנעות מצירוף צד נדרש 

 26את המחדל, אם וכאשר יסתבר שנכון לעשות כן, על מנת לאפשר הכרעה יעילה ושלמה בשאלות 

 27לבקש בזמן אמת ולתקופת  2הכרוכות בתביעה. כך גם לגבי משמעות ומשקל הימנעות המשיב 

 28מניות חברת "סאטקום" עד היום על  הביניים למכור את נירות הערך, לרבות משמעות החזקת

 29ידו. אינני מוצא צורך לדון במסגרת זו גם בשאלת חוקיות התפיסה, משנראה שזו אינה שנויה 

 30במחלוקת של ממש, והנושא הנתקף בתיק דנן הוא אופן ניהול החשבון. כל הטענות בדבר השאלה 

 31עים להיקף חיובה של הכלכלית ובכלל זה הטענה בדבר "חוכמה שבדיעבד", כמו גם אלה הנוג



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

 2020מרץ  29 
 15607-12-19 ת"א

  

 8מתוך  8

 1המבקשת לניהול החשבון ושמירת ערכו, בין בכלל ובין בנסיבות ענייננו, דינם להתברר בתיק 

 2 העיקרי ואינם עילה לדחיה על הסף. 

 3 

 4קודם חתימה ולמען הסר ספק, מצאתי להדגיש, שאין בהחלטתי זו  משום קביעת עמדה כלשהי  .19

 5 –ו מהטענות המועלות בכתבי טענות הצדדים בנוגע לסיכויי ההליך עצמו, או עמדה בדבר איז

 6 התביעה או ההגנה. אלו יבחנו כאמור בתיק העיקרי לגופם.

 7 

 8ואני מורה על מחיקת תביעתו על  1לנוכח כל האמור לעיל מתקבלת הבקשה בעניינו של המשיב  .20

 9 הסף.

 10 

 11 תמשך כסדרה, אלא אם יודיע כי מבקש הוא לשמור על זכותו להגישה בבוא 2תביעת המשיב  .21

 12, וזאת על מנת לחסוך זמן שיפוטי, טרחה ובזבוז כפול של 1המשיב  –העת ביחד עם אחיו 

 13 משאבים, בקשה שכמובן תענה בחיוב. 

 14 

 15 בשים לב לתוצאה, אין צו להוצאות. .22

 16 

 17 .המזכירות מתבקשת להמציא עותק החלטתי לב"כ הצדדים

 18 

 19 , בהעדר הצדדים.2020מרץ  29, ד' ניסן תש"פהיום,   ניתנה

 20 

 21 

 22 


