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בפניי בשל חוב שחבה לה הנתבעת בגין ציוד מקצועי וטכני התובעת הגישה התביעה ש .3

 .נכון ליום הגשת התביעה 20,033שרכשה ממנה ולא שילמה את תמורתו בסך 

 

הנתבעת לא חלקה בכתב הגנתה כי רכשה את הציוד ואף לא חלקה על החשבונות שצורפו  .0

רנונה שחב לה בית טענתה היא כי קיזזה את חובה אצל התובעת כנגד חוב א. לכתב התביעה

העסק בו ניהלה התובעת את עסקיה ואשר היה רשום בספריה כמוחזק על ידי בעלי 

הנתבעת אף צירפה . וכל זאת בהסכמתו של בעלי התובעת מר ריבחי קעואר, התובעת

 .כרטסת חשבונות המאמתת לשיטתה את העובדות הנטענות

 

דים שטענת זכות הקיזוז העומדת הוסכם על ידי הצד 31.9.38בישיבת בית המשפט מיום  .8

לאחר הגשת , 3.3.32ביום . לנתבעת תוכרע על בסיס טיעונים בכתב שיגישו הצדדים

הסיכומים מטעם הצדדים ניתנה החלטת בית המשפט ובה דחה את טענת הקיזוז שהעלתה 

הנתבעת שכן הן לפי החוק והן לפי הפסיקה לא ניתן לקזז חוב כספי כנגד חוב ארנונה שהיא 

 .עלת תכונות של מסב

 

 .לאור ההחלטה הורה בית המשפט לצדדים להודיע עמדתם ביחס להמשך ההליכים בתביעה .2

 

ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת במלוא סכום התביעה לאור החלטת בית  39.3.32ביום  .5

 .המשפט לפיה נדחתה טענת ההגנה היחידה שלה
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עומדת על טענתה בכתב ההגנה ולפיה הקיזוז הגיבה הנתבעת והודיעה כי היא  03.3.32ביום 

נעשה בהסכמתו של מנהל הנתבעת ואם תוכח טענה זו יהא על בית המשפט לקבוע כי 

 . שילמה את מלוא חובה

 

 

 3.5.32לאור הודעות אלו של הצדדים קבע בית המשפט את התיק לישיבת הוכחות ליום  .1

 .והורה על הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים

 

ביום הדיון הודיעה הנתבעת כי החליטה לוותר על טענת הקיזוז  בהסכמה וביקשה מבית  .7

 .3.3.32המשפט ליתן פסק דין בתביעה בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 

 

משוויתרה על טענתה ; משטענת ההגנה העיקרית של הנתבעת נדחתה על ידי בית המשפט .3

וקת בנוגע לגובה החוב שחייבת הנתבעת אני ומשאין מחל; החלופית בדבר קיזוז  בהסכמה

בצירוף הפרשי ריבית  ₪ 100033מחייב בזאת את הנתבעת במלוא סכום התביעה בסך 

כן אני מחייב את הנתבעת . והצמדה כחוק ממועד הגשת התביעה ועד מועד פסק הדין

ו מ והחזר שתי אגרות תביעה ששולמ"בצירוף מע ₪ 00000ד בסך "בהוצאות ושכר טרחת עו

 .₪ 30000על ידי התובעת בסכום כולל של 

יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק  80סכומים אלו ישולמו תוך 

 .         מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל

 

 . בהעדר הצדדים, 0032מאי  03, ד"אייר תשע' ח,  ניתן היום
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