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   שניאור�שופטת מלכה ספינזיה לפני כבוד

  
  :תובעה

  
  אלי חסיד 

  
  
  נגד

 

  א.ק. יוניברס בע"מ   :תנתבעה
#>2<#  1 

  2 

 3  נוכחי�:

 4  ציו� בהלול ב"כ התובע עו"ד

 5  קר� יצחקיב"כ הנתבעת עו"ד 

 6 פרוטוקול

 7  מוזהר כדי%:חסיד אלי  מר 1עת/

 8  .01.02.17חתימתי על גבי התצהיר מיו� מאשר את 

 9  �. נפגעתי במועדו� הנתבעת ביו� הרשו

  10 

 11  ח.נ.

 12 ?מה הש� המלא של&  ש.

 13  אלי חסיד ב� ישראל חוי.  ת.

 14  ?ת.ז.   ש.

 15  .317983807  ת.

 16  ?יש ל& אחי�  ש.

 17  כ�.   ת.

 18  ?כמה  ש.

 19  .13סה"כ בנות.  3'בני� ו 10אחי�  13  ת.

 20  ?אי& הגעת באר)  ש.

 21  נולדתי באר).  ת.

 22  ?אתה יודע למה אתה פה  ש.

 23  כי תקפו אותי, ואני תובע אות�.   ת.

 24  ?מי כתב ל& את התצהיר  ש.



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  חסיד נ' א.ק. יוניברס בע"מ 20325�06�16 ת"א
  

  2018אוקטובר  28  

  

 6

 1  אני אמרתי אות� ועוה"ד שלי והמזכירה שלו הדפיסו אותה.  ת.

 2  ?איפה גרת בזמ% הרלוונטי בכתב התביעה  ש.

 3  ברמת ג�.   ת.

 4  ?נכו% 2015בשנת אתה טוע% שתקפו אות&   ש.

 5  כ�.   ת.

 6  ?אז מדוע הגשת תביעה שנה וחודשיי� אחרי  ש.

 7  זה לא נכו�, אנחנו שלחנו דואר רשו� למכתב, למועדו� הנתבעת, ולא חזרו אלינו.   ת.

 8  ?איפה המכתב ששלחת בדואר רשו�, יש ל& רישיו% נהיגה  ש.

 9  אי� לי את זה כרגע.   ת.

  10 

 11  ב"כ התובע:

 12  מפנה לפרוטוקול הדיו� הקוד�.

  13 

 14  המש& ח.נ.

 15  ?מה המקצוע של& נכו% לזמ% התאונה  ש.

 16  עוזר לאנשי� להשקיע במניות.   ת.

 17  ?אי& נסעת ביו� האירוע למועדו%  ש.

 18  ברכב שלי, היה לי רכב מושכר, היה לי רישיו� אמריקאי.   ת.

 19  ?אתה נוסע ברישיו% אמריקאי בישראל  ש.

 20  יש לי רישיו� ע� דרכו�.   ת.

 21  ?הגעת ע� הרכב לכיכר אתרי�  ש.

 22  הגעתי בערב למועדו� של הנתבעת ברחוב הירקו�.   ת.

 23  ?באיזה שעה הגעת למועדו% בער&  ש.

 24  לא זוכר.   ת.

 25  ?כמה שעות היית במועדו%  ש.

 26  שעות.  4  ת.

 27  ?נכנסת  למועדו% בקלות  ש.

 28  כ�.   ת.

 29  ?לא עשו ל& בעיות שילמת כרטיס  ש.

 30  שני�.  3כ�. לא שמרתי כרטיס זה היה לפני   ת.

 31  ?ששילמת איפה החשבונית  ש.

 32  . ונכנסתי למועדו�. , 100שילמתי   ת.
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 1  ?היית לבד במועדו%  ש.

 2  . לא. הייתי ע� אח שלי וחבר שלו  ת.

 3  ?אתה לא זוכר באיזה שעה הגעת  ש.

 4  לא.   ת.

 5  ?כמה זמ% היית במועדו%  ש.

 6  שעות.  4כמה שעות.   ת.

 7  ?שתית במועדו%  ש.

 8  כ�.   ת.

 9  ?נהנית בילית רקדת  ש.

 10  לא רקדתי רקדו בשבילי.   ת.

 11 אתה הגשת תלונה במשטרה?  ש.

 12  כ�.   ת.

 13  אי& הגעת למשטרה?  ש.

 14  התקשרתי אליה�.  ת.

 15  אמרת שהטלפו% של& הל& לאיבוד?  ש.

 16לא אמרתי שהטלפו� שלי הל- לאיבוד. רשמתי בכתב התביעה שחשבתי שהל- לי לאיבוד   ת.

 17יש מועדו� רגיל, מרחב פתוח, ואז בנות באות ורוקדות ל- אתה  VIP'הטלפו� במתח� של ה

 18א� אני רוצה שירותי� אחרי� והולכי� אחריה�, וש�  VIP'קונה לה� שתיה, והולכי� ל

 19  הייתי באותו ערב. 

 20  אתה זוכר כמה שתית?  ש.

 21  לא זוכר. יכול להגיד שלא הייתי שיכור, אלה פיקח כל הזמ�.   ת.

 22  טלפו%?התקשרת למשטרה מאיזה   ש.

 23לא זוכר, אבל יכול להיות מהנייד שלי, כי הלכנו לרכב לחפש את הטלפו� לפני שאודיע   ת.

 24  למשטרה שהנייד הל- לאיבוד. מצאתי את הנייד. 

  25 

 26  לשאלות ביהמ"ש:

 27  אי&  יכול להיות שהתקשרת מהנייד של& א� אמרת שהוא הל& לאיבוד?  ש.

 28ישהו הלכתי לחפש אותו ברכב,  ואז אמרתי שאולי הל- לי לאיבוד, לפני שאני אאשי� מ  ת.

 29  התקשרתי למשטרה.

 �VIP?  30לא% יצאת מה  ש.

 31יצאתי לרחבה של המועדו�, קוד� אח שלי וחבר שלו היה לנו שולח�, חשבתי שהנייד ש�,   ת.

 32  אני הייתי במועדו� אחרו�. לא היה א1 אחד אחר. 
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 1  מדוע היית צרי& לצאת מש�?  ש.

 2  אלא למועדו�, ומהמועדו� יוצאי� החוצה. החוצה,  VIP'זה לא דלת שיוצאי� מה  ת.

 3כשכל הזמ% אתה בחלל  �VIPיצאת לחלל הגדול, וגילית שאי% נייד,  ורצית לחזור ל  ש.

 4  המועדו%, ואז תקפו אות&?

 5א רד1 כל זה נכו�, המאבטח משחק בנייד לו, וביקשתי ממנו לחפש את הנייד שלי, ואז הו  ת.

 6   אחרי כשהוא לקח מתו- המועדו� מוט ברזל.

  7 

 8  המש& ח.נ.

 9  ?אי& הוא לקח מוט ברזל, יש במועדו% מוט  ש.

 10  כ�.   ת.

 11  ?התקשרת למשטרה מה אמר ל& השוטר  ש.

 12  באו השוטרי�.   ת.

 13  ?כשמגיע שוטר לזירה הוא ממלא דוח אירוע, איפה דוח האירוע  ש.

 14  אי� לי מושג מה השוטרי� עשו, אני  ידוע שזימנתי אות�, וה� באו.   ת.

 15  ?והגשת תלונה במשטרהואחר כ& הלכת   ש.

 16  נכו�.   ת.

 17  ?מי לקח אות& לבית חולי�  ש.

 18  אמבולנס.   ת.

 19  ?איפה דוח האמבולנס  ש.

 20אני הבאתי את כל המסמכי�. זה צרי- להיות פה. תתקשרי אליה� אני הייתי ש� באותו   ת.

 21  תארי-.  

 22  ?חוקר במשטרה שהגשת את התלונה, אי& הגעת לש�  ש.

 23  נסעתי לש�.   ת.

 24  ?אי&  ש.

 25  ברכב שלי.   ת.

 26  ?אתה ידוע מה כתב החוקר  ש.

 27  לא.   ת.

 28  ?לא כתוב באיכילוב שפינית באמבולנס  ש.

 29  אני הלכתי לש�, את יכולה לבדוק את זה.   ת.

 30  ?מתי החלטת שאתה רוצה להגיש תביעה לגבי פיצויי�  ש.

 31  א1 פע� לא הגשתי לגבי פיצויי�, אלא פגעו בי בכבוד שלי, ובגו1 שלי.   ת.

 32  ?ל&זה מה שמפריע   ש.
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 1  בזה שאנשי� יכולי� לתקו1 כל אד�, ושלא יהיה לזה השלכות.   ת.

 2  ?כתבת בתצהיר שרדפו אחרי&, מדוע   ש.

 3  כי הוא היה ע� מוט ברזל.  ת.

 4  ?מה עשית לו  ש.

 5שו� דבר, הוא החליט להיות גזע� באותו יו�, במקו� לעזור לי הוא לקח מוט ברזל,   ת.

 6  מהמועדו�. 

 7& כתבת בתצהיר, אתה מבי% שאומרי� ל& שיש כללי� אתה מדבר על סדר וביטחו%, כ  ש.

 8המועדו% נסגר, אי% להכניס אנשי�, ובטח לא שיכורי�, כי היית שיכור, ג� בבית חולי� 

 9איכילוב ה� כתבו מצטטת, אתה סיפרת באיכילוב שצרכת הרבה אלכוהול, מה הרופא כתב 

 10לא הזמי% את , החוקר במשטרה אומר תקיפה סת�, ובסיכו�, מצטטת, לא היה חבלה

 11נציגי הנתבעת לחקירה, הוא לא חשב שיש חשש למשהו, הלכת לבד למשטרה עשית לבד 

 12  ?הכל כ& נאמר באיכילוב, אולי חבר של& תק. אות&, כי היית שיכור

 13אני אומר שמה שאת אומרת לא הגיוני. נסעתי מאוקראינה לבוא לפה לבית משפט, שילמתי   ת.

 14  פו אותי, יש לי זמ� לסת�. כרטיס טיסה מדוע סת�? זה בגלל שתק

 15  ?הלכת למשטרה אמרת תקפו אותי, הוא לא שאל מי  ש.

 16  אמרתי שהשומר במועדו�.   ת.

 17 ?צילמת לו תמונה ואמרת שיש מי שיתמו& בגרסתי  ש.

 18במועדו� יש אנשי� שמסתובבי� ע� תג, ש�, אי- אפשר לדעת ש� של ב� אד�, ש� לא היה   ת.

 19  רשו�, שבעל המועדו� ישאל מי תק1 אותי, מדוע השוטרי� הגיעו. 

 20התובע צרי& להוכיח את התביעה, אתה לא יכול לספר סיפורי�, ולכתוב תק. אותי  מישהו   ש.

 21  ?תקפו אותיבמועדו%, אני לא זוכר בדיוק, אי& אתה אומר 

 22  אני לא מבי� את השאלה.   ת.

 23  ? / 100,000מדוע כתבת בכתב התביעה   ש.

 24  זו זכותו של עוה"ד שלי לדעת בדעתו משפטית כמה צרי- לתבוע.   ת.

 25ביהמ"ש נת% החלטה בינואר, שסיכויי התביעה חלשי�, אבל ניתנת עוד צ'אנס, אתה   ש.

 26ד מהע) ונל& לפשרה, הוא דיבר ועכשיו נר 100דיברת ע� עוה"ד של&, שכתבת� בתביעה 

 27  ?אית&

  28 

 29  ב"כ התובע:

 30  אני מבקש מחברתי להפנות אותי להחלטה הזו. 

  31 

  32 
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 1  ב"כ הנתבעת:

 2  .09.01.18ביו� 

  3 

 4  המש& ח.נ.

 5  ?אתה מכיר את ד"ר אברה� אורי, 1הא�.אר.אי, נספח   ש.

 6  לא.   ת.

 7  ?אי% ל& רופא כזה  ש.

 8  אני לא מכיר.   ת.

 9לא שיי& ל&, אמרת חצי שנה אחרי התקיפה יש לי אחי�, המסמ& הזה  13אמרת שיש ל&   ש.

 10קרע בגיד, זה לא משנה, אבל זה מצביע על בעיית  מהימנות שיש כא% בתיק, לצערי הרב 

 11א. אחד לא האמי% לסיפור של&, לא החוקר משטרה, ולא באיכילוב, וכא% יש בעיית 

 12  ?מהימנות

 13  אני משחק כדורסל ויש לי קרע בגיד.   ת.

  14 

 15  ח.ח.

 16  ?לגבי המשטרה שהגיע, תסביר עד שהגיעהנשאלת   ש.

 17המשטרה הגיעה למועדו� הנתבעת,  וה� שאלו אותי מה קרה, אמרתי לה� מה קרה, ה�   ת.

 18דקות למועדו�, ואז יצאו, אמרו לי אתה רוצה להגיש תלונה תגיע לתחנה,  10נכנסו ש� 

 19  חיכיתי לאמבולנס, ואחרי הבית חולי� הלכתי לתחנת המשטרה. 

 20  ?לגבי השתייה ששתית, וע� אות% בנות במועדו%, תסביר מה קרה ע� אות% בנותנשאלת   ש.

 21אנחנו נמצאי� במועדו�, אני מזמי� בחורה, היא באה אליי שתינו יחד, היא יושבת איתי,   ת.

 22על  , 4,000שעות אולי יותר, בזבזתי באותו לילה  4ומש� נשארתי  VIP'ואנחנו הולכי� ל

 23אית�, אני לא רוצה לעוה"ד תוציא אותי שיכור, אני לא  אחי וחברו, אנחנו שותי� יחד

 24  שותה וחוגג כל יו�. 

  25 

 26  מוזהר כדי%: אל לסאליעזר ב% ישרמר  2עת/

 27  כל האמור בו אמת.  02.11.17אני חתו� על תצהיר מיו� 

  28 

 29  ח.נ.

 30  ?אתה מכיר את התובע  ש.

 31  כ�   ת.

 32  ?מה הוא בשביל&  ש.
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 1  אני ואחיו חברי� טובי�.   ת.

 2  ?מכיר את התובע כמה שני� אתה  ש.

 3  כל החיי�.   ת.

 4  ?הוא אוהב לשתות ולבלות  ש.

 5  הוא לא שותה הרבה. הוא לא שתיי�.   ת.

 6  ?איפה אתה גר  ש.

 7  בבת י�.   ת.

 8  ?אתה יודע מה אתה עושה פה  ש.

 9  כ�.   ת.

 10  ?מה הסבירו ל&  ש.

 11  הייתי ש� שזה קרה.  ת.

 12  ?אי& הגעת מת"א לבת י�  ש.

 13  באוטובוס.   ת.

 14  ?באיזה שעה הגעת  ש.

 15  .12.45 01.00בשעה   ת.

 16  ?אי& קוראי� למועדו%  ש.

 17  פוסיקט, ואני לא פע� ראשונה ש�.   ת.

 18  ?במה אתה עובד   ש.

 19  גבולית.  האני עובד בהוסטל ע� ילדי� אינטליגנצי  ת.

 20 ?24.00אתה הגעת למועדו% באוטובוס בשעה   ש.

 21  כ�.  ת.

 22  ?נכנסת למועדו% ובילית  ש.

 23  כ�.   ת.

 24  ?כמה שעות  ש.

 25  . 06.00א� אני זוכר נכו� בילינו עד השעה   ת.

 26  ?וחזרת הביתה באוטובוס  ש.

 27  בחזרה הקפיצו אותי הביתה.   ת.

 28  ?באוטו של מי  ש.

 29  באוטו של אח שלו.   ת.

 30  ?שהלכת� הביתה התובע עוד היה ש�  ש.

 31  התובע היה  באמבולנס.   ת.

 32  ?הלכת הביתה 06.00אחרי השעה   ש.
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 1  כ�.   ת.

 2  ?מדוע לא הלכת� למשטרה  ש.

 3  הזמנו את המשטרה, דיברנו אית�, כולנו היינו ש�, אני הוא ואח שלו.   ת.

 4  ?מי התקשר לאמבולנס  ש.

 5  הוא התקשר. התובע התקשר.  ת.

 6  ?מי התקשר למשטרה  ש.

 7  התובע התקשר למשטרה וג� לאמבולנס.   ת.

 8  ?אתה כותב בתצהיר שהיו חילופי דברי� בי% התובע למאבטח, מה זה חילופי דברי�  ש.

 9שאח שלו ואני חיכינו לו בכניסה, כי הוא רצה לחפש את הנייד שלו ש�, ואז אמרו בהתחלה   ת.

 10לו שזה לא ש�, אז יצאנו והוא אמר שיכול להיות שזה ש� בפני�, השומר אמר לו שהוא לא 

 11נכנס, והוא ביקש יפה, ואז השומר בא ע� מקל ואיי� עלינו, והוא זרק את המקל, וזה לא 

 12  לתובע, והוא נת� ל ו בעיטה ברגל. נגע בא1 אחד, הוא היה קרוב

 13  ?מי רד. אחרי מי  ש.

 14  ובע, והיה לו מקל ביד. השומר רד1 אחרי כולנו, הוא רד1 אחרי הת  ת.

 15  ?היה לו מקל של מטאטא  ש.

 16  לא. מברזל. כשנכנסי� למועדו� יש את השומרי� ואת המקלות האלה . בסגנו� הזה.   ת.

 17  ?אולי הוא נפל על הרגל  ש.

 18  אבל ראינו שהוא נת� לו בעיטה, וקרא לו כושי.   ת.

 19  ?מדוע לא אמרת� למשטרה  ש.

 20  אמרנו  לה�.   ת.

 21  ?מה המשטרה עשתה   ש.

 22  הזמינה אמבולנס.   ת.

 23  ?התובע הגיש תלונה, מדוע המשטרה לא חקרו א. אחד  ש.

 24  לא יודע.   ת.

 25  ?מי לקח את התובע לבית חולי�  ש.

 26  הוא נסע ע� אמבולנס לא נסענו איתו.   ת.

 27  ?זו לא פע� ראשונה של& במועדו% ומקבלי� אות& יפה  ש.

 28  זו לא פע� ראשונה שלי ש�. זה פע� ראשונה שזה קורה, אבל זה לא יפה מה שה� עשו.  ת.

  29 

 30  אי% חקירה חוזרת:

  31 

  32 
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 1  ב"כ התובע:

 2  אבקש לפסוק את שכרו של העד. 

  3 
#>3<#  4 

 5  החלטה

  6 

 7  ש"ח שישולמו בשלב זה ישירות על ידי התובע.  350פוסקת הוצאות העד בס- של 
#>4<#  8 
  9 

 10  במעמד הנוכחי�. 28/10/2018, י"ט חשוו% תשע"טניתנה והודעה היו� 

  11 

 

  

  שופטת, שניאור�ספינזי מלכה

  12 

 13  ב"כ התובע:

 14  אני מוש- את תצהירו של האח שנמצא בחו"ל, מאחר ולא יכול להתייצב. 

 15  אלו עדי.

  16 

 17  מוזהר כדי%:אלי נחו� מר  1עה/

 18  כל האמור בו אמת. 17.12.17אני מאשר שזו חתימתי מיו� 

  19 

 20  ח.נ.

 21  ?המועדו% נקרא פוסיקט  ש.

 22  נכו�.   ת.

 23 ?מה הכתובת  ש.

 24  ת"א זו הכתובת של הנתבעת. 169ירקו�   ת.

 25  ?הכתובת הזו מצויה ברש� החברות  ש.

 26, בגלל המבנה הוא כיכר 1זה מופיע כב� גוריו� נכו�. א� כי יכול להיות שברש� החברות   ת.

 27וחלק  169י� זה לא רחוב ומספר, וירקו� פינת ב� גוריו� נושק, חלק קוראי� לזה ירקו� אתר

 28  .1ב� גוריו� 
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 1  ?מה סוג הפעילות במועדו%  ש.

 2  מועדו� לש� הופעת אומ�. בהגדרה של המועדו� ברישוי העסקי�.   ת.

 3  ?יש ש� חשפניות  ש.

 4  כ�.   ת.

 5  ?ויש שתייה חריפה  ש.

 6  כ�.   ת.

 7  ?ומה עוד  ש.

 8  שתייה חריפה.  ת.

 9  ?את� משכירי� חדרי�  ש.

 10  לא.   ת.

 11  ?תאר מה כוללת האבטחה במועדו%  ש.

 12בפני�.  4בכניסה ועוד  2שומרי� מטע� חברת האבטחה מגיעי� למועדו�. ה� מחולקי�  6  ת.

 13  מפוזרי� בכל עמדות מפתח במועדו�, משגיחי� על הסדר. 

 14  ?מגיע מישהו אחרכל ערב   ש.

 15  .3פע�  2לא כל ערב, אבל מידי פע� מתחלפי� פע�   ת.

 16  ?מה ע� מצלמות  ש.

 17  מרושתות, כל פינה יש מצלמות, כמוב� לפי החוק.   ת.

 18אכ% עולה שאי%  2016שאי% מצלמות, ומדוח משטרה משנת  �VIPא� אומר ל& שבמתח� ה  ש.

 19  ?מצלמות מה אתה אומר

 20אי- שהוא רוצה,  VIP. כל אחד יכול לכנות VIPמכנס  מה אתה ?VIPלמה אתה קורה חדר   ת.

 21  ובו יש מצלמות.  VIPיש לנו מתח� 

 22  ?מה יש ש�   ש.

 23מושכר לאנשי� מסוימי� לצורכי מסיבות הוא מושכר מראש, הוא מתח� נפרד, יש  VIP'ה  ת.

 VIP .  24דלת שכתוב ש� 

 25התובע אמר שאות% בנות שרוקדות על הבמה באות ומקשות שתיה, ומבקשות להיכנס   ש.

 26  ?לחדר פרטי VIPלמתח� 

 27. קיי� דבר כזה, יש VIPחדר פרטי, זה ריקוד פרטי, שיש מתח� ע� כסאות ש�, זה לא   ת.

 VIP.  28אנשי� קצת ביישני�, יש מתח� שיושבי� ש�. זה לא 

 29  ?בחורה אחת זה נכו%זה חדר פרטי שנכנס לש� לקוח אחד ע�   ש.

 30  כ�.   ת.

 31  ?מה יש באותו חדר  ש.

 32  ספסל, כורסא.   ת.
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 1  ?אי% ש� מקלחת, או מיטה  ש.

 2  לא. יש ש� כורסא.   ת.

 3  ?זה חדר סגור ע� דלת  ש.

 4  לא. זו נישה פתוחה.   ת.

 5  ?יכול להיכנס כל אחד  ש.

 6  מה פתאו�.   ת.

 7  ?מדוע לא, זה פתוח, אי% פרטיות  ש.

 8  אי� פרטיות.   ת.

 9  ?כ& שאתה מעיד בהצהרהאתה מודע ל  ש.

 10  כ�.   ת.

 11 אתה אומר שזה מה שהיה?  ש.

 12  כ�.   ת.

 13  אותה בחורה שרוקדת על הבמה אתה משל� לה שכר?  ש.

 14  לא. ה� עובדות על טיפי�, חלק מהבנות שמופיעות מקבלות שכר, הרוב עובדות על טיפי�.   ת.

 15ולרקוד באופ% אישי ע�  VIPאותה אחת שעובדת בשכר, היא יכולה להיכנס למתח�   ש.

 16  לקוח?

 17  זה נקרא ריקוד פרטי.   ת.

 18  ?זאת אומרת שאותה עובדת של& מזמיני� אותה לחדר, אתה מרשה לה לעשות את זה  ש.

 19  כ�.   ת.

 20  ?ומזמיני� אותה למשקה אתה מסכי�  ש.

 21  זו זכותה.  אני משל� שכר על הופעות.   ת.

 22יצרכו שתייה, אות% בנות משדלות א� אני אומר ל& שכל המטרה של המועדו%, זה שאנשי�   ש.

 23  ?אות� לשתות

 24אי� שו� הנחיה לבחורות להוציא מלקוחות שתייה, או לנסות לשדל אות� לשתות, יש כמות   ת.

 25  מוגבלת לבחורה שיכולה לשתות, ה� לא יכולות לשתות כמה שה� רוצות. 

 26  ?אתה לא מרשה לה  ש.

 27  ולעבוד.  אנחנו דואגי� שה� לא ישתו הרבה, ה� צריכי� להופיע,  ת.

 28  ?מציג ל& כתבה מעיתו%, שנשלל ל& הרישיו% לעסק  ש.

 29  ממתי הכתבה?  ת.

 30  ?2017  ש.

 31  .2015מתי הייתה התקיפה לכאורה?   ת.
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 1בתצהיר, אתה טוע% שאתה לא יכול לברר מול חברת האבטחה, מה  11מפנה אות& לסעי.   ש.

 2  ?ש� המאבטח, מול חברת האבטחה, ציינת שיש חברת אבטחה אי& קוראי� לה

 3  אבטחה. שור   ת.

 4  ?פנית אליה�  ש.

 5  לא.   ת.

 6  ?מדוע  ש.

 7  כי לא קיבלתי כלו�.   ת.

 8  ?וכשקיבלת את התביעה  ש.

 9ה� פשטו רגל.  כשקיבלתי את התביעה לא הייתה לי האפשרות. ביו� שקיבלתי את התביעה   ת.

 10הייתה התביעה, היינו עובדי� ע� שור  2015לא היה את חברת האבטחה לברר. בשנת 

 11אבטחה, שקיבלנו את התביעה לאחר שנה וחצי, החברה לא הייתה קיימת, התחלנו לעבוד 

 12  שרות ע� מי לדבר. ע� חברה חדשה, לכ� לא הייתה לי אפ

 13  ?מדוע לא כתבת לא בכתב ההגנה ולא בתצהיר שהחברה פשטה את הרגל  ש.

 14  כתבתי שלא ביררתי. לא חשבתי שזה רלוונטי.   ת.

 15  ?מחברת האבטחה אתה לא מכיר א. אחד שיכל להגיע היו�  ש.

 16  לא. אי� לי קשר ישר ע� האנשי� שעובדי� דר- חברות אבטחה.   ת.

 17  ?הוא ית% לו להיכנס 06.00בשעה א� נפל לתובע הארנק   ש.

 18א� הוא יבקש כ�, אבל א� הוא שיכר הוא יגיד לו שיחכה בחו). יש לי אבדות של אנשי�   ת.

 19  הכל נשמר אצלנו מסודר.  ,פנקסי� ,כרטיסי אשראי

 20  ?בתצהיר של&, אמרת שכ% היית נות% לו להיכנס 10מפנה לסעי.   ש.

 21  תלוי באיזה נסיבות.   ת.

 22  ?לא היית נות% להיכנס, כי המועדו% סגור 06.00אבל אמרת שבשעה   ש.

 23  , אני לא יודע למי הוא פנה.10כתוב בסעי1   ת.

 �VIP?  24, לפי הגרסה שלתובע זה לא נתנו לו להיכנס למועדו%, אלא ל13מפנה לסעי.   ש.

 25  אני לא הבנתי על מה הוא מדבר.  ת.

 26  ?זה לא כתוב לכניסה למועדו%  ש.

 27. וג� אמרתי שלא יכול להיות, הוא אמר VIP'ב למתח� הכי לא הבנתי איפה הוא היה. כתו  ת.

 28  כ� סברתי שהוא מחו) למועדו�. שהוא הזמי� אמבולנס מחו) למועדו�, ל

 29 , אי& אתה יודע את זה, יכול להיות שראית דר& מצלמות האבטחה?15מפנה לסעי.   ש.

 30קראו לי לא. אפילו השוטרי� לא קראו לי, מעול� לא נקראתי למשטרת ישראל, ולא   ת.

 31  לחקירה. קראתי בכתב התביעה.

 32  תראה לי איפה כתוב בכתב התביעה?  ש.
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 1  הוא טע�, במצלמות לא שומעי�. רק רואי�.   ת.

 2  מה ראית במצלמות?  ש.

 3  שו� דבר, היות ולא הייתי מודע בכלל לאירוע הזה.  ת.

 4  , אי& אתה יודע?16מפנה לסעי.   ש.

 5  לפי הצהרת בית החולי�. במיו�.  ת.

 6  ל& שראית במצלמות?אני אומר   ש.

 7  אני אומר ל- שלא ראיתי. אי� לי מעכב אישי אחרי האנשי�.  ת.

 8  ?18מפנה אות& לסעי.   ש.

 9  התייחסתי לכתב התביעה.   ת.

 10  בכתב התביעה רשו�, אתה אומר שהוא לא פעל על פי ההוראות, איזה הוראות?  ש.

 11  לכתב התביעה, לפי דבריו.  6כתבתי לפי כתב התביעה. מצטט מסעי1    ת.

 12, אתה קובע ששוטרי� הבינו שאי% בתלונה כלו� ושו� דבר, דיברת 30מפנה אות& לסעי.   ש.

 13  ע� מישהו מהשוטרי�?

 14  לא?   ת.

 15  אי& אתה יודע?  ש.

 16  כתוב שהתובע הגיש תלונה, ולשאלת- מדובר בהיגיו�, וניסיו�.   ת.

 17  איזה ניסיו%?  ש.

 18שנה, זו פע�  18ועדו� פועל שלפעמי� יש תקרית במועדו�, ושואלי� מה קרה ואי- קרה, המ  ת.

 19ראשונה שיש תביעה כנגד המועדו� מסוג כזה, הפעילות של המועדו� עובד תחת רישוי 

 20עסקי�, וא� קורה דבר כזה, אנחנו מ בקשי� לשמוע את הגרסה שלנו, מעול� לא הגענו 

 21  למשטרה כדי לתת את גרסתי, לכ� הנחנו שסגרו את התיק. 

 22  ?קייני�, למה כוונת& ח33מפנה לסעי.   ש.

 23, ואני סירבתי כי מחר כל , 7,000הכוונה שלי הייתה לא להתפשר, וברגע שביקשת לסגור   ת.

 24אחד יכול לחשוב שאפשר להוציא כס1 מהמועדו�. התכוונתי שיקומו חקייני�, לא התכוונתי 

 25  על התובע. 

 26, אתה טוע% שהכוח שהשתמשו המאבטחי� כלפי התובע הוא סביר, 58מפנה אות& לסעי.   ש.

 27  ?סבירת

 28כי אני יודע אי- השומרי� אצלי מתנהלי�, וא� היה מקרה כזה כפי דבריו של התובע, לא   ת.

 29היו נותני� ברזל, כי אי� לנו ברזלי�. הדבר היחידי שיכול להיות, אני יודע אי- ה� עובדי� 

 30אצלי, זה לא אתר בנייה, אי� לנו חפצי� חדי�, ולא ברזל, הדבר היחידי שיש זה גז פלפל, 

 31  � להשתמש בו.שנית

 32  ?אד� שנתק. ונרד. במוט ברזל, ונתנו לו בעיטה, זה סביר בעיני&  ש.
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 1  לדעתי זה הכל מופר-.   ת.

 2  ?המועדו% סגור מי האנשי� שנמצאי� במועדו% 06.00טענת שבשעה   ש.

 3  הברמני� שסוגרי� קופות, ותהלי- סגירה. ביו� המועדו� סגור.   ת.

 4  ?האמירה הזו, אתה רוצה לחזור ב& מ62מפנה לסעי.   ש.

 5  את הנהלי� של המועדו�...  ת.

 6  ?פוי, אי& אתה יודע שהתובע לא היה ש63מפנה לסעי.   ש.

 7  מבחינתי זה לא הגיוני שירימו מוט ברזל על אחד הלקוחות שלנו.   ת.

 8בתצהיר של& מלא עובדות כלפי התובע, אני אומר ל& שאתה ידעת בדיוק מה קרה ש�,   ש.

 9בכל מה ששאלתי אות&, אי& זה מסתדר לגבי עובדות  ראית במצלמות וג� התצהיר מראה

 10  ?התובע, לגבי ההתנהלות שלו ע� השוטרי� א� לא ידעת מה קרה ש�

 11לא ידעתי  מעול� על הדבר הזה, עד שהוגשו כתב התביעה נגדנו. הראיה שלא קראו לי   ת.

 12  במשטרה.

  13 

 14  אי% חקירה חוזרת:

   15 

 16  התובע:

 17  יו� אחורה.  20אנחנו שומרי� על מצלמות האבטחה 

  18 

 19  ב"כ הנתבעת:

 20  אלו עדי. 

  21 

 22  אחרי הפסקה:

  23 

 24  ב"כ הצדדי�:

 25בהמלצת ביהמ"ש הגענו להסכמה לפיה, לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות התובע בגי� אירוע מיו� 

 26  ., 5,000נשוא כתב התביעה, ישול� לתובע על ידי הנתבעת באמצעות בא כוחו ס- של  26.04.15

 27 13%, ושכ"ט עו"ד בשיעור , 350), שכ"ט העד בס- , 1,255כמו כ�, תישא הנתבעת במחצית האגרה (

 28ע� תשלו� הס- הנ"ל לא יהיה לתובע ו/או למי  .+מע"מ. הס- הנ"ל ישול� ישירות למשרד ב"כ התובע

 29  .26.04.15מיו� כנגד הנתבעת ביחס לאירוע נשוא התביעה  ,מטעמו כל טענה ו/או דרישה, ו/או תביעה

 30  מבקשי� מביהמ"ש לית� תוק1 של פסק הדי� להסדר הפשרה. 

  31 

  32 
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 1  התובע:

 2  אני מבי� את הסדר הפשרה אליו הגיעו עוה"ד ומסכי� לו.

  3 

 4  נציג הנתבעת:

 5  אני מבי� את הסדר הפשרה ומסכי� לו. 

  6 
#>5<#  7 

 8  פסק די%

  9 

 10  הנני מאשרת את הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדי�, ונותנת לו תוק1 של פסק די�. 

 11  אי� צו להוצאות. 

  12 
#>6<#  13 
  14 

 15  במעמד הנוכחי�. 28/10/2018, י"ט חשוו% תשע"טנית% והודע היו� 

  16 

 

  

  שופטת, שניאור�ספינזי מלכה

  17 

 18 מנשה אורנה ידי על הוקלד




