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  ניצה מימו� שעשועהבכירה כב' השופטת  פני ב

 

 פאיז שמארי .1 תובעי 

2. � ראאד דרדו

  

  נגד

 

  עבד אלקאדר אגבאריה .1 נתבעי 

   בעיכוב הליכי  עקב פש"ר � מוחמד אגבאריה .2

 

 

� פסק די

  1 

 2  תביעה כספית לתשלו� התמורה המוסכמת עבור אספקת פועלי�.בפני 

  3 

 4 התובעי� סיפקו פועלי�, במש� שלושה חודשי�, 2011במחצית הראשונה של שנת מחלוקת כי אי� 

 5שהוא קבל� בניי�, וכי הנתבע התחייב לשל� לתובעי� את שכר  ),הנתבע(להל�:  1 תושבי הרש"פ לנתבע

 6  לשעה.  # 45הפועלי� בס� 

  7 

 8של הנתבע  # 500,000 &כאי� ג� מחלוקת כי עקב אי תשלו� שכר הפועלי� לתובעי�, הצטבר חוב של 

 9  ., אשר שילמו לפועלי� את השכר מכיס�לתובעי�

  10 

 11שעות  2,823&שעות ביוני, ו 4,459שעות במאי,  3,707: ל # 45פירוט חישוב החוב, לפי שכר שעתי של 

 12, שהוצג ע"י התובעי�, לא נסתר, ויש לו # 494,505לשעה, ובסה"כ  # X 45שעות  10,989 היינוביולי, 

 13  תימוכי� באמרות הנתבע ובנו מוחמד שעבד עמו, בהודעותיה� במשטרה ובעדות.

  14 

 15פטר ממנו בהסכמת התובעי� בעקבות כריתת הנתבע לא כפר בקיומו של החוב ובסכומו, א� טע� לה

 16  .2012הסכ� סולחה בספטמבר 

  17 

 18  להל� אפרט את הרקע לכריתת הסכ� הסולחה.

  19 

 20, א� טע� להעדר יכולת לפרעו בעקבות אי הצלחת� של התובעי� בגביית החוב, שהנתבע לא התכחש לו

 21לתכנית פלילית של חטיפת בנו של  2011בחודש אוקטובר נזקקו התובעי�, בשיתו+ פעולה ע� אחרי�, 

 22באיומי אקדח, הסעתו לשטחי הרש"פ, החזקתו בדירות מסתור ) החטו&בש� אמיר (להל�: הנתבע 
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 1משו� שהנתבע  ,תחת השגחת החוטפי� ודרישת תשלו� החוב כתנאי לשחרורו. הקשר הפלילי לא צלח

 2שוחרר החטו+ חזרה  אמצעי�, ולבסו+, אחרי כשבוע, לטענתו מחוסרלא שיל� את סכו� החוב, 

 3  .פרשת החטיפה)(להל�:  ב לביתו בשלו�ושלישראל 

  4 

 5החטו+ והנתבע הגישו תלונה למשטרת ישראל, ובעקבותיה נעצרו התובעי� ושותפיה� לעבירה, 

 6ושל  28.4.13נית� ביו�  1גזר דינו של התובע  הועמדו לדי� ונדונו לשלוש שנות מאסר בפועל כל אחד.

 7  . עד למת� גזר הדי� היו התובעי� עצורי� עד תו� ההליכי�.12.6.12נית� ביו�  2התובע 

  8 

 9העובדות הרלוונטיות לפרשת החטיפה מפורטות בכתבי האישו�, הכרעות הדי� וגזרי הדי� שניתנו 

 10  .12&09&54891ות"פ  12&07&39498, ת"פ 12&07&7522 בת"פ

  11 

 12בי� החטו+  9.11.12ביו�  הא� הסכ� הסולחה שנכרת היחידה בה יש להכריע בתיק זה, היאהמחלוקת 

 13ושני מעורבי� אחרי� בפרשת החטיפה, מהווה ויתור מצד התובעי� על החוב  1מצד אחד לבי� התובע 

 14  של הנתבע כלפיה�.

  15 

 16  נטל ההוכחה בטענת ההפטר מוטל על הנתבע, בבחינת טענת הודאה והדחה.

  17 

 18  ית באישור נוטריוני.הוצג לבית המשפט הסכ� הסולחה בנוסחו המקורי בערבית, וכ� תרגו� לעבר

  19 

 20  על פי התרגו� המאושר, זו לשו� ההסכ�:

  21 

 22  אמי� עבדלקאדר נמר (החטו+) –ד א צ

 23  )1פאיז שמרי (התובע  –צד ב 

 24  מגדי שמרי (נאש� בפרשת החטיפה)           

 25  יוס+ חס� דרויש (נאש� בפרשת החטיפה)           

  26 

 27ולאחר  שמות) 7(מפורטי�  ...אנשי הפיוס "עקב הסכסו� שפר/ בי� שני הצדדי� הנ"ל ולאחר התערבות

 28הדיו� בסכסו�, הסכסו� הסתיי� והחילוקי� ואי ההבנה ואי הסכמה שבי� הצדדי� כאילו לא היו, 

 29ונעשה פיוס וסליחה ושתו קפה והפיוס הוכרז, על כ� אנו אנשי הפיוס מבקשי� מכל הגורמי� 

 30הצד השני מצידי הסכסו�, הפיוס יהיה המוסמכי� לסגור תיק התביעה או כל תלונה מטע� כל צד נגד 

 31וררות הזה והסכ� בי� צידי הסכסו� השוני� כללי וכולל ביניה� ולראיה באו על החתו� של שטר הב

 32לבי� אנשי הפיוס והערבי� של הפיוס והצדדי� מוותרי� על כל הזכויות שלה� ה� מבחינה חוקית וה� 

 33הפיוס והערבי� וההחלטה שלה� היא מבחינת משפט השופטי�, הכל לפי שיקול דעת� של אנשי 

 34סופית ומחייבת את הצדדי� הנ"ל". צויינו שמות הערבי�, שמות העדי� וחתימות הצדדי� או 

 35  , אחיו ג'יהאד.1במקרה של התובע  –נציגיה� 
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  1 

 2על א+ שהובהר כי על הצדדי� להביא ראיותיה� לעניי� משמעותו של הסכ� הסולחה, הרי שפרט 

 3להעיד  , ועל כ� לא יכולכריתת ההסכ�, כי היה במעצר עד תו� ההליכי� (שלא נכח במעמד 1לתובע 

 4שהינו בעל די� כ הובאה רק עדותו, נתבע,ומצד ה , לא הובא כל עד מטע� התובעי�;)על מעמד כריתתו

 5לא הובאו על ידי מי מהצדדי� עדויות של הנוכחי� האחרי�  .המעוניי� בתוצאות המשפט ועד יחיד

 6שהוא למעשה  בנו אמיר, – ; ומטע� הנתבע, החטו+ג'יהאדטע� התובע, אחיו מ –בעת כריתת ההסכ� 

 7ללא  ,במעמד כריתתושנכחו  –כמו כ� לא הובאו לעדות כל המכובדי� והעדי�  הצד להסכ� הסולחה.

 8הסבר סביר לכ�, מעבר לטענה בעלמא כי אחד מה� נפטר ואחד אחר קשיש ולא חש בטוב. לא הוצאו 

 9  הזמנות לעדי� אלה באמצעות המזכירות ולא התרשמתי כי נעשה מאמ/ אמיתי לזמנ�.

  10 

 11  נותר איפוא נוסח ההסכ� כשלעצמו, אשר לדעתי אינו תומ� בטענת ההפטר.

  12 

 13, ע� שני מעורבי� אחרי� בחטיפה, מצד שני. 1מצד אחד והתובע ראשית, הצדדי� להסכ� ה� החטו+ 

 14הנתבע עצמו אינו צד להסכ� הסולחה, כאשר ברי כי הוא מי שהיה חייב כספי� לתובעי�, ולא החטו+. 

 15 1אינו צד להסכ� הסולחה, ולא הובהר ע"י הנתבע, כיצד ועל סמ� מה סבר שהתובע  2כמו כ�, התובע 

 16  ותיו הכספיות.מוסמ� לוותר בשמו על זכוי

  17 

 18מיהות הצדדי� להסכ� תומכת בטענת התובע, כי ההסכ� נועד רק למנוע מעשי נקמה והמש� אלימות 

 19  , בשל פרשת החטיפה, ולא לפטור את הנתבע מתשלו� החוב לתובעי� עבור שכר הפועלי�.הדדית

  20 

 21פציפית אשר שנית, ההסכ� מנוסח בשפה כללית ו"גנרית" ואי� בו כל התייחסות לתביעה או תלונה ס

 22מה� הצדדי� "חוזרי� בה�". בניגוד ללשו� ההסכ�, החטו+ לא חזר בו מתלונתו על החטיפה ולא 

 23ביקש לחזור בו ממנה, ההליכי� הפליליי� בתיקי� שנפתחו בגי� פרשת החטיפה נמשכו כסדר�, 

 24ד לא היתה כל בקשה מצ להחמיר בדינ  של החוטפי .והחטו+ א+ התייצב בטיעוני� לעונש וביקש 

 25שבה� התנהלו ההליכי� הפליליי� נגד "לסגור את תיק התביעה או כל תלונה"  החטו+ או הנתבע

 26שהיו תלויי� בי� הצדדי� בערכאות בעת חתימת הסכ� היחידי  ואלה היו התיקי� התובעי�, 

 27  הסולחה, כאשר תביעה זו  שבפני טר� באה לעול�.

  28 

 29וללני הלקוח מנוסח קבוע של הסכמי פיוס מכא�, שעל פי התרשמותי, הסכ� הסולחה מנוסח בנוסח כ

 30מסוג זה, מבלי שהיתה למי מהצדדי� כוונה כי ההליכי� הפליליי� נגד התובעי� יופסקו, או כי הנתבע 

 31  יופטר מחובו המקורי כלפי התובעי� בגי� שכר הפועלי�.

  32 

 33חצי מליו� ג� מבחינת הגיו� הדברי�, לא היתה לתובעי� כל סיבה להסכי� לוותר על סכו� גבוה של כ

 34שהנתבע חב לה�, כאשר במקביל ה� ג� מורשעי� בעבירות חמורות וג� מרצי� תקופות מאסר  #

 35  ידע , לאור זאת, מה העונש הצפוי לו). 1כבר נית� באותה עת, והתובע  2ממושכות (גזר דינו של התובע 
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  1 

 2והוריו, ג� א� היא בגדר הציפיות הסבירה,  ההערכה, כי יהיו צפויי� לתביעה נזיקית מצד החטו+

 3, כאשר אי� מדובר בחטיפה בה נגרמו #עדיי� אינה מעמידה יסוד סביר לויתור על ס� של כחצי מליו� 

 4  נזקי גו+ או נפש מוכחי�.

  5 

 6יסכימו התובעי� "ג� לאכול את הדגי� הסרוחי�, ג�  כוחולפיכ�, ובהעדר הסבר שיניח את הדעת, מ

 7ג� להיות מגורשי� מהעיר", המסקנה ההגיונית היא כי חתימת ההסכ� נועדה לקבל את המלקות ו

 8  להרגעת הרוחות ולמניעת התלקחות מעשי איבה ונקמה נוספי�, ולא מעבר לכ�.

  9 

 10המחדל הראייתי של אי הבאת עדויות מי מהעדי� האובייקטיביי� שנכחו במעמד הסולחה, ללא 

 11 קימה חזקה כנגדוהימנעותו מהבאת העדויות מוראיה, שעליו נטל ההסבר סביר לכ�, פועל נגד הנתבע 

 12  , היו פועלות לרעתו.עדויות אלו אילו הובאוש

  13 

 14לפיכ� אני קובעת כי הנתבע לא הרי� את נטל הראיה להוכיח כי בהסכ� הסולחה הפטירו אותו 

 15  התובעי� מחובו כלפיה�.

  16 

 17רשי הצמדה וריבית כחוק בצירו+ הפ # 494,505אני מחייבת את הנתבע לשל� לתובעי� את הס� של 

 18  .# 30,000. כמו כ� אגרת המשפט ושכ"ט עו"ד בס� 1.10.11מיו� 

  19 

 20  , בהעדר הצדדי�.2018ספטמבר  26, י"ז תשרי תשע"טנית� היו�,  

  21 

 22 

  23 

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 


