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      גולדס. אהרן דסגן נשיא ה' בפני כב

  1 

  מ"תפוז אנשים בע 1  תובעיםה
  נעמה פלד 2

  
  נגד

 

  עפר שדות  נתבעה
  2 

>#2#<  3 
 4  :נוכחים

 5  ד סקברר"  עו- כ המבקשים "ב

 6  .12:35השעה . או לבא כוחו/אין התייצבות למשיב ו

  7 

  8 

 9 פרוטוקול

  10 

 11  :כ המבקשים"ב

 12נבקש הוצאות על . ש"כ המשיב ואמרו לי שהוא בדרך לביהמ"שוחחתי פעמיים עם משרדו של ב

 13המשפט שיינתן צו תפיסה כדי -לפקודת ביזיון בית) 2 (6' מבקש כי בהתאם לס. העדר התייצבות

 14  .להביא את המשיב לדיון בבקשה

  15 
>#6#<  16 

 17  החלטה

  18 

 19, המשפט להורות על דחיית מועד הדיון-לפיה התבקש בית, ש" הוגשה בקשה לביהמ11.10.09ביום 

 20על בקשה זו ניתנה החלטה לפיה יש להמציא תיעוד רפואי המוכיח . שכן המשיב אושפז בבית חולים

 21לפיו המשיב , 11.10.09נכון להיום הוגש אישור רפואי נושא תאריך . כמו כן נדחתה הבקשה, אשפוז

 22לא הומצאה כל תעודה רפואית ערוכה כדין לפיה המשיב .  ימי מנוחה3ח וניתנו לו "וחרר מביהש

 23  . אינו יכול להתייצב היום לדיון

  24 

 25 ולאחר המתנה של למעלה משעה ושתי שיחות טלפון שהיו 11:30הצדדים זומנו לשעה , יתר על כן

 26  . כ המשיב לדיון"לא התייצב ב, כ המשיב"עם משרדו של ב

  27 
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 1תוך הפקדה כספית וכן חיובו בהוצאות , אין מנוס מהוצאת צו הבאה כנגד המשיב, ת הענייןבנסיבו

 2לא למותר לציין שבא כוחו חייב ליתן הסבר מניח את הדעת מדוע הוא לא התייצב . ישיבת היום

 3  . לדיון היום

  4 

 5  . ח" ש3,000ניתן לשחררו באם יפקיד במזומן סך של , אני מורה כי יוצא צו הבאה כנגד המשיב

  6 

 7  . מ"ח בצירוף מע" ש1,500כמו כן אני מחייבו בהוצאות ישיבת היום בסך של 

  8 

 9  . 13:00 בשעה 21.10.09נקבע ליום 

  10 

 11  . אשר ידאג להתייצבות מרשו בדיון, כ המשיב"המזכירות תזמן את ב

  12 

  13 
>#7#<  14 

  15 

 16  .כ המבקשים" במעמד ב13/10/2009, ע"ה תשרי תש"כניתנה והודעה היום 

  17 
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  סגן נשיא, גולדס .אהרן ד

  22 

  23 

 24 מזל פינטו: הוקלד על ידי




