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רקע כללי בקצירת האומר

שלבסופוהנתבעים.כנגד10.6.14ביוםלביצועהתובעתשהגישהחובבשטרזהדיןפסקשלעניינו.1

נוהל,2.10.14ביוםכנגדםההליכיםועיכובפירעוןחדלותלהליכי2ו־1הנתבעיםשלכניסתםעקביום,

השטר.שללביצועוערבכינטעןאשר"),רחימי"או"הנתבע"(להלן:3הנתבעכנגדרקההליך

לתצהיר1נספח(ר'3,455,935₪סךעל9.6.14מיוםחובשטרהינונתבקששביצועוהחובשטר.2

").החובשטר"או"השטר"להלן:בהתנגדות;בדיוןשסומןכפי6מש/מוצגהתובעת,מנהל

(להלן:2הנתבעואילופירוקלהליכינקלעה")קלוףקלוי"(להלן:1הנתבעתכישנסתברלאחר.3

ההתנגדותלתיקוןבקשהלהגישאפשרותלנתבעתינתןכינקבערגל,פשיטתלהליכיהואאףנקלע")כהן"

גובשה5.1.15ביוםשהתקייםבדיוןכהן.שלתצהירוחלףשלו,תצהירהוספתדרךעלמטעמו,שטרלביצוע

לטענותהנוגעבכלזההיהאאשרבתצהירו,התנגדותואתלתמוךרשאייהאהנתבעלפיההצדדים,ביןהסכמה

הנטענות לזה שהוגש על ידי כהן, ולא יחרוג הימנו.

הגיעוהדיוןבמסגרתהנתבע.ידיעלהוגשהאשרהמתוקנתבהתנגדותדיוןהתקיים15.2.15ביום.4

הצדדיםב"כמשמעותית.ערובהבהפקדתמותניתלהתגונןרשותלנתבעתינתןלפיההסכמה,לכללהצדדים

הגישו לפיכך סיכומים בעניין זה.

הרשותהתנייתלענייןיעקובוביץ')ש'השופטת(כב'המשפטביתהחלטתניתנה6.12.15ביום.5

להתגונן בהפקדת ערובה כדלהלן:

הד,שבפרקיםלטענותיובהתייחסבתנאי,מותניתשאינהלהתגונןרשותלנתבעניתנה.א

).1(מב/12.1.15מיוםלתצהירובלבד)כולל98סעיףעד92(מסעיףו־ו

סכוםמחציתבהפקדתההגנההותנתהואילך),99(מסעיףושבפרקלטענותבהתייחס.ב

.הופקדלאהסכום₪.מיליון1.728שלבסךהחוב,

פירותשיווקליפארולחברתלנתבעהמורהצוליתןהתובעת(בקשת35מס'בקשהעםבקשר.6

מקורייםידוכתבימקורימסמךלהמציא–40866-02-16ת"אב4–3שכנגדהתובעים–בע"מוירקות

היתרביןנקבעבהפתקית),גבי(על10.7.16ביוםהמשפטביתהחלטתניתנהגרפולוגית),בדיקהלביצוע

כי:
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החתימותבאותנטיותד"ח)–ליפארוחברת(רחימי4ו-3המשיביםמשמודיםכי
–לביצועשהוגשהחובשטרגביעל)ד"ח–רחימיובניכהן(יואל3ו-2המשיביםשל

גרפולוגיתבבדיקהוצורךמקוםאין-ומשכךזהבנושאפלוגתהמתעוררתאיןשוב
כפי שביקשו המבקשים.

אין,ד"ח)–ברנהולץונתןחציל(ד"רהמבקשיםלתשובת13בסעיףלאמורבניגוד
למשל,כך,כולן.נסתתמוהמשיביםשלהזיוףשטענותלעילהאמורמןללמוד

עדבתוקףבלבדמקורי("שטרהמקוריהחובבשטרשהיהכיתובכיהטענה
נתקבלהשבגינההזיוףטענתבכללהיאאףהימנו,נמחק–")31/12/12

ההתנגדות.
וכןמהמשיביםמימידיבתרמיתהמקוריהחובשטרהוצאתבדברהטענות

.שתוקפו פקע, אינן טענות שהמשיבים זנחו או חזרו בהם מהן

הדיוןיפוצללפיוהמשפט,ביתשהציעלמתווההצדדיםהסכימו22.9.16ביוםשהתקייםבדיון.7

ת"א(שכנגדהתביעהמכןולאחר)54114-06-14ת"ט(השטריתהתביעהתידוןהראשוןבשלבכאשר

שיווקליפארחברת–נוספתשכנגדתובעתלצירוףהבקשהאתקיבלאףהמשפטבית).40866-02-16

פירות וירקות בע"מ.

(גב'התובעתראיותנשמעו26.12.17ביוםנכשל.הצדדיםביןשהתקייםגישורהליך.8

ביוםהמתומלל).לפרוטוקול41–5(עמודיםברנהולץ)נתןמרהתובעתומנהללחנהאיריס

כהןחקירתה,עלויתרההתובעתאשרברוך,אורית(רו"חהנתבעראיותנשמעו23.1.18

והנתבע) (עמודים

התובעתשהגישהבקשההמתומלל).לפרוטוקול58–10עמודיםהמוקלד;לפרוטוקול9–8

23.1.18מיוםהדיוןבפתחנדחתההנתבעראיותשמיעתמועדולדחייתהזמהראיותלהגשת

המוקלד).לפרוטוקול8–3(עמודים

אךונחתםהוטמעהמתומללהפרוטוקולעל־פה.הצדדיםסיכומינשמעו13.3.18ביום.9

המשפט.ביתלתיקהגיעועם,26.4.18ביום

ביתבתיקשמופיעיםכפיהפרוטוקולדפילמספורבהתאםייעשוהדיןבפסקההפניות–הערה

המשפט.

טענות ההגנה שאושר לנתבע להתגונן מכוחן
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עד92מסעיףו־ו,הד,שבפרקיםלטענותיוביחסתנאיבלאלהתגונןלנתבעהותרלעיל,כאמור.10

.12.1.15מיוםלתצהירובלבד,כולל98סעיף

בשטרכללאוחזתאינהוהיאשטריתעילהלתובעתאיןכיהיתרביןהנתבעטעןלתצהירו92בסעיף.11

שטרכךוביןכךביןמזויף,חובשטרהינולביצועשהוגשהחובשטר"כיהעובדהלאורוזאתבר־מימוש,

לפיוהמתלה,התנאישכןלתוקף,נכנסלאכללהואולחלופיןוחצימשנהלמעלהלפניכברפקעהחוב

ידיעלהופרלמבקשת,תגובהזכותמתןלצורךלביצועהגשתוטרםמראשימים4המשיבהתודיע

".המשיבה, כך גם לאור תניית הבוררות

קלוף)(קלוי1הנתבעתשכןחוזית,עילהלתובעתקמהלאכיהנתבעטעןלתצהירו93בסעיף.12

חובבשטרהמדוברהתשלומים.הסדרוהסכםההתקשרותלהסכםבהתאםהתחייבויותיהבכלעמדה"

עסקתאתהפרהלאקלוףקלוילטענתו".היסודעסקתאחרהולךוהואעצמו,בפניעומדשאינולביטחון,

היסוד ולתובעת לא קמה הזכות להגיש את השטר לביצוע במישור החוזי.

אשראיגובהאתסיכמולאהצדדיםההתקשרות,הסכםבמסגרתכיהנתבעטעןלתצהירו94בסעיף.13

2013יוליחודשועד2011נובמברמחודשלדבריוקלוף.לקלויהתובעתשתעניק(האובליגו)הספקים

כאמוראך"כלשהי,חריגהעלשהתלוננהומבליהגבלהללאספקיםאשראיקלוףלקלויהתובעתהעניקה

ותנאי₪מיליון3עדיוגבלהאובליגולפיותשלומיםהסדרהסכםעלהצדדיםחתמו2013יוליבחודש

".התשלומים)להסדר6.1(סעיףימים150שוטף+יהיוהתשלום

₪,מיליון3שלבסכוםהמוסכםהאובליגורףאתקלוףקלויחצתהלא2014בינוארכיאףכיטועןהנתבע

בכלקלוףקלויעמדהאזגםאךבלבד,מזומןבסיסעלסחורהולרכושלעבורקלוףקלויאתאילצההתובעת

עםבבדבד"כינטעןעודזו.פסולההתנהלותשהסבההכבדיםהנזקיםלמרותהתובעתכלפיהתחייבויותיה

קודםשנמשכוההמחאותאתלכבדעודהיהניתןלאכיברורבמזומן,ולשלםלעבורהמבקשתאינוס

350,245₪שלכוללבסכוםמוצגות,להיותאמורותהיולאשכללהמחאותשתיחזרוכךועקבלכן

21.5.14ו-18.5.14,20.5.14ביוםאכ"ממחוללותנוספותהמחאות4ו-20.4.14ו-18.3.14ביום

".1,085,885₪שלכוללבסכום

הןהתשלומיםקבלתבאמצעותשחוללוההמחאותסכומיאתפרעההתובעתכיספק,הסרלמעןמצייןהנתבע

מקלוי קלוף והן מאסם, שהקדימה תשלומים לתובעת, אותם פרעה קלוי קלוף לאסם.
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קוימוהתשלומיםהסדרותנאיההתקשרותהסכםתנאי"כיהנתבעטעןלתצהירו96בסעיף.14

בגיןבתשלומיםוהןהעברחובעבורבתשלומיםהןעמדהוזוהמבקשתידיעלמלאבאופןומולאו

".האספקה השוטפת והיא הלכה והקטינה את האובליגו עקב בצד אגודל

להיכנעהמבקשתסירובהואהחובשטרהוגשבגינההסיבה"כיהנתבעטעןלתצהירו97בסעיף.15

בסךהמחאהביטולכיהמשיבהטענתגםעתידיים.רכישהלסכומילהתחייבחצילד"רשלללחציה

החובשטרלהצגתשהביאההיאבהסכמה,הדברנעשההמבקשתשללדידהכיאף250,000₪

".לביצוע, אין בה דבר כיוון שלאחר חילולו פרעה המבקשת את סכום המחאה זו

זכותהיותרלכלקמה"לתובעתכיברורלעילהמפורטלאורכיהנתבעטעןלתצהירו98בסעיף.16

החובכלאתולא₪מיליון3בסךהמוסכםלאובליגומעברהמבקשתלהשחבההכספיםלגבייתלפעול

הזויהריביתהחובעל"העמיסה"שהמשיבהמכךנובעזהסכוםכיאף[...]455,935שלסךקריכולו,

".המוסכםמהאובליגוחרגהלאכללשהמבקשתומכאן528,798₪שלבסכוםהוסכמהשלא(!)

כגוןתצהירו,בהמשךהועלואשרבטענותלהתגונןלנתבענתאפשרלאכייודגשספקהסרלמען.17

הנתבע).106–104סעיפים(ר'"מחזורהנחתו")103–99סעיפים(ר'"קצובחלקיתמורהכישלון"

שלבסכוםקלוף,קלויאתלחייביששלטענתההריביתאתחישבההתובעתכילטעוןניסהאף

זאתהעיקול),לבקשתבנספח(ר'חשבוןרואהדעתחוותזהבענייןצירפהואף528,798₪

הריביתסכוםאתלקזזישלטענתובריבית.מחויבאינוספקיםאשראיכיהעובדהמןבהתעלם

זו.בטענהלהתגונןלנתבעאושרלאכאמור).111–107סעיפים(ר'הנטעןהחובמסכוםהעודף

סעיפים(ר'"27.4.14ביוםסחורהאספקתהפסקתעקבעסקאותאובדן"שללטענהביחסאףכך

לתצהיר).113–112

שטר החוב – המסמך מושא המחלוקת

העיקרית)(החייבתקלוףקלויידיעלנחתםהשטרהאגוז,בקליפתהתובעתלטענת.18

המסמך.עלחתמוהםאףאשרורחימי,כהן3ו־2הנתבעיםמנהליה,שניידיעלאישיתונערב

כיהצדדיםמעדויותברורכיאםראיות,הובאולאונחתםהשטרנעשהבוהמדויקהמועדלגבי

כברהיהכאשרלהלן23-21בסעיפיםהמתואריםההסכמיםלעריכתמאוחרבמועדנחתםהוא

הנתבע).לתצהיר21גם(ר'לתובעתקלוףקלוישלביותרמשמעותיחוב

5
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הינוכילגביוושנטעןלביצועהוגשאשרהמסמךשלוחשיבותוהצדדיםטענותנוכח.19

התובעת).לתצהיר1(נספחהשטרשלצילומיהעתקאכנספחהדין,לפסקמצורףחוב","שטר

שטרזהכאילובתצהירו,הנתבעהתייחסאליוהשטרשלצילומי,העתקבכנספחהדיןלפסקמצורףכןכמו

(ר'31.12.12יוםעדהוגבלתוקפוואשרקלוףקלויידיעללתובעתלהינתןאמורהיהאשרהמקוריהחוב

שלה).2ונספח9.7.14מיוםהנתבעיםב"כהודעתהנתבע;לתצהיר6נספח

מערכת ההסכמים שבין הצדדים

להשהונחהכפיהצדדים,שביןההסכמיתהיחסיםמערכתאףתיסקרהעובדתיתהתמונהלהשלמת.20

תשתית בראיות שהונחו בפני בית המשפט במהלך הדיון בתיק.

בהתנגדות):בדיון3מש/(מוצגלקוחפתיחתטופס.21

כתובותיהם.ציוןתוךרחימי,ובניכהןיואלקלוף,בקלויהמניותהשותפים/בעלישמותפורטוזהבטופס

".כהןיואל.2רחימיבני.1בעסק:חתימהזכויות",95ש+שסוכמוהתשלוםתנאיכינאמר

ואחדבמידהכיומסכימיםשסוכמוהתשלוםתנאיעללשמורמתחייביםאנו"כיבטופסנאמרבהמשך

לכםחובנויתרתכלתעמודשהיא,סיבהמכלהבנק,ידיעליוחזרחובנו,לכיסוילכםשנמסרוהשיקים

לפרעון מיידי.

אנו ערבים האופן אישי כלפיכם בגין כל התחייבות של חברת: קלוי קלוף בע"מ.

.ערבותינו זו הינה בגין חובות פתוחים של החברה ו/או בגין שיקים שנמשכו על ידה

חתימת הערבים אישית:

(חתימה).2(חתימה)בנירחימי.1

".(חתימה+חותמת):חתימה+חותמת העסק לערבות בגין החוב

נספחבהתנגדות;4מש/(מוצג22.11.11מיום2012–2011לשנתההתקשרותהסכם.22

התובעת):לתצהיר3

(ר'31.12.12ליוםועד1.11.11מיוםהינהתקופתוכיובתמציתהיתרביןנאמרזהבמסמך

ההתקשרותהמשךעלוידונוישבוהםפקיעתולפנייום90כיהצדדיםעלהוסכם).1סעיף

למעטהתנאים,באותםנוספתשנהלמשךלחולזההסכםימשיך"אחרתיוחלטולאובמידה

85%לקנותהתחייבהקלוףקלוי).2סעיף(ר'"לעתמעתלהסכםשיצורףבנספחשיפרטוהכמויות

).4סעיף(ר'עתבכלהנדרשתמהתוצרת85%להלספקהתחייבהוהתובעתהתובעתשלהשוטפתמהצריכה
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

הינושהיא,סיבהמכלההסכםאתלסייםהצדדיםאחדשירצהמקרהבכל"כינקבעלהסכם26בסעיף

חודשסוףבכלכינקבע27בסעיף".ובכתבמראשיום120שלהשנילצדמוקדמתבהודעהמחויב

".מחוקמסחשבוניתתועברלחודש15ה-ועדהמפעלידיעלשיאושרדו"ח(התובעת)הספקיוציא"

התשלום7/2012קניותלאחרוכיהחשבוניתאישורולאחריום95שוטף+יהיההתשלוםכינקבע28בסעיף

.80ש+שלממוצעלפייתבצע

וימסרוברנהולץנתיובעליהב.ר.נחצילד"רחברתוכןובעליהקלוףקלויחברת"כינקבע29בסעיף

".שטר חוב וערבות אישית לעמידה בהסכם

התובעת):לתצהיר4(נספחכלליואובליגותשלומיםהסכם.23

היתר:ביןנאמרההסכםבמבוא.הצדדיםביןנוסףהסכםנחתם11.7.13ביום

סחורהבגיןד"ח)–(התובעתבלצדכספיםחבד"ח)–קלוףקלוי(חברת1אצדלהיוםונכוןוהואיל:"

שסופקה

2013יוניחודשלסוףעדשסופקהסחורהבגיןבלצד1אצדחוביתרת1.7.2013ליוםונכוןוהואיל:

סוף(עד192,579₪בסךודולביםפלסטיקאריזותבגיןחובובנוסף2,768,500₪כ-שלבסךמסתכמת

חודש מאי) הכל ביחד להלן "החוב"

פרעונםזמן(אשר1,640,000₪שלכוללבסךשיקים12בלצד1אצדמסרהחובחשבוןועלוהואיל:

שיקיםנמסרוטרםהחוביתרתובגיןלפרעון)בצדידיעלהוצגולא1אצדולבקשתעברחלקםשל

הפעולהשיתוףלהמשךמנגנוןלקבועוכןמלאבאופןהחובפרעוןאתלהסדירמבקש1אוצדוהואיל:

שסופקההסחורהבגיןהחובלפרעוןחדשתשלומיםהסדרלקבועהסכמתםנתנווהצדדיםוהואיל:

".והסדרת התשלומים בגין סחורה שתסופק בהמשך ההתקשרות

מתייחסלהסכם2סעיףממנו.נפרדבלתיחלקמהוויםלהסכםוהנספחהמבואכינקבע1בסעיף.24

לתובעתקלוףקלויחובחשבוןעלכיבוונקבע"1.7.2013ליוםעדשסופקהסחורהבגיןתשלומיםל"

שכןלהפקידםשלאהתחייבההתובעתואשר740,000₪שלכוללסךעלשיקים5קלוףקלוימסרה

לא740,000₪בסך2.2סעיףמושאהחלופייםהשיקיםלפירעוןובכפוףחלופייםשיקיםקיבלהתמורתם

לפירעון.2.1בסעיףשננקבוהשיקיםיוצגו

בגינההחוביתרתאשרסחורהסופקה2013אפריל–מאיבחודשיםכינקבעלהסכם3בסעיף.25

כדלקמן:תיפרעאשר768,035₪ב־מסתכמת
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

255,035שלבסךוהיתרה2013אוקטברחודשבמהלךשוויםתשלומים13ב־ישולם513,000₪שלסך

ההסכםחתימתבמעמדהתחייבהקלוףקלוי.2013נובמברחודשבמהלךשוויםתשלומים2ב־תשולם₪

למסור את השיקים המעותדים לביצוע התשלומים הנ"ל.

שלבסךמסתכמתבגינההחוביתרתאשרסחורהסופקה2013יוניבחודשכילהסכם4בסעיףנקבעכןכמו

תשלומיםשני–שוויםתשלומים3ב־החשבוניתוהמצאתהחשבוןאישורלאחרתיפרעאשר360,500₪כ־

דצמבר.בחודשאחדותשלום2013נובמברלחודש

יולימחודשהחלשתסופקסחורהבגיןכיהיתרביןבוונקבע"עתידייםתשלומים"עניינו6סעיף.26

סךעליעלהלאהכללישהאובליגוובלבדיום150שוטף+עליעמדוהתשלוםתנאי2013שנתלסוףועד

בדיקתלאחרלתובעתיימסרוהאמוריםהתשלומיםבגיןמעותדיםשיקיםכינקבע₪.מיליון3שלמצטבר

סחורהבגיןכינקבעבהמשך).6.1סעיף(ר'הסחורהלאספקתהעוקבהחודשמסוףיאוחרלאהחשבונות,

ינוארלחודשקניות–כדלקמןהאשראימתנאיימים10חודשכליקוזזו2014שנתמראשיתהחלשתסופק

(ר'100שוטף+בכללועדמאי;110שוטף+אפריל;120שוטף+מרץ;130שוטף+פברואר;140שוטף+יהיו

).6.2סעיף

המסגרת הנורמטיבית – כללי

דיןפסקכמו"לביצועניתןשטרכיקובע,1967–התשכ"ז,לפועלההוצאהחוקלא(א)81סעיף.27

מהתנגדנמנעשהחייבהואוהתנאיתנאיעלדיןכפסקכמוהושטר"כיהיאהלכה".משפטביתשל

)2(כופ"דאפטשיין,פרץחברתנ'אלבוים87/72בר"ע(ר'"נדחתההתנגדותואךשהתנגדאולביצועו

145.(

כי:"אוחזשלזכויותיו"לענייןקובע")הפקודה"(להלן:חדש][נוסחהשטרותפקודתל37סעיף.28

עצמו;בשםהשטרפיעללתבועהואיכולשטר:אוחזשלוכוחוזכויותיואלה)1(

הנטלאתלהריםהחוב,שטרפיעלהתביעהאתבהגישההתובעתעלכיכן,אםעולה,.29

באשר לעצם אחיזתה ובעניין היות המסמך שהיא אוחזת בו משום "שטר".

Rainbowנ'רמטקס537/89ע"אב Window Fashion Inc,'ביןנפסק,573)4(מופ"דואח

היתר:

(ראהלאוחזלפורעומשנית)או(ראשוניתחבותעצמועלנוטלשטרעלהחותם
זכותלאוחזלוישהאחיזהמכוחחדש]).[נוסחהשטרותפקודתל55ו-54סעיפים

"מעמד"לאוחזאפואמעניקהבשטראחיזהעליו.שחתםמיכלפיהשטרעל-פי
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האוחזזכאינוספים,תנאיםלהוכיחצורךכלובלאבלבד,האחיזהמכוחבדין:
אלאבעליו,הואאיןאםגםהשטרלפרעוןהאוחזזכאילמשל,כך,השטר.לפרעון

טענותנגדו.לחייבשישהגנהלטענותכמובן,כפופה,זוזכותהבעלים.שלשלוח
"הגנהאויחסית"("הגנההיאפגומההחייבשלחבותוכיכךעלשיצביעויכולאלה

של(הגנההיאפגומההאוחזשלהקנייןזכותכיכךעלשיצביעוויכולמוחלטת"),
Ius Tertii.(הטועןעלהואלהעלותןשהנטל-אפשריותהגנהלטענותכפוףאך

).3סעיף(שם,השטרעל-פיזכותמעניקהאחיזה-אותן

כי:היתרביןנפסק1000טזפ"דמרלהנ'טופר642/61ע"אב.30

העיקרון,יסודעלכללבדרךאזרחיבמשפטהשכנוענטלאתקובעיםהראיותדיני
מותניתבהןהעובדותאותןקיוםכיהמשפטביתאתלשכנעדיןבעלעלכי

פיעלמשל:דרךעליה.מסתמךשהואההלכהמןהנובעתהמשפטיתהתוצאה
כןעלהשטר:פירעוןאתלתבועזכאיהשטראוחזהשטרותפקודתל)1(37סעיף
היסודותכלבמסמךנתקיימווכיהוא,אוחזאמנםכיבראיהכאוחז,שתובעמיחייב

איןכן,לאשאם[...]החייבחתימתלרבותהשטרות,לפקודת3בסעיףהמנויים
).1005(שם,שטרהמסמך

חליפין:שטרשליסודותיומהםקובעלפקודה3סעיף.31

חתומהחברו,אלאדםמאתבכתבערוכהתנאיללאפקודההואשטר־חליפין(א)
אופלונילאדםלשלםהפקודהערוכהשאליוהאדםנדרשבהנותנה,בידי

ניתןאוקבועעתידבזמןאודרישהעםבכסף,מסויםסכוםלמוכ"ז,אולפקודתו,
לקביעה.

בנוסףמעשהלעשותפקודהבושישאואלה,תנאיםבונתקיימושלאמסמך(ב)
על פירעון כסף, איננו שטר־חליפין.

דיון והכרעה

התרשמותילאורבפני,שהובאוהראיותבחנתיהצדדים,לטיעונידעתישנתתילאחר.32

ההתנגדותדיןכימסקנהלכללבאתיהדין,בפסקהמפורטכלונוכחשנשמעומהעדויות

.להידחות

לחרוגלויאפשרהמשפטשביתמבלילנתבע,אושרואשרההגנהטיעוניייסקרולהלן.33

שיפורטוהטענותבשתיכוחו.באובסיכומימטעמוהטענותבכתביביטויקיבלואףואשרמהם,

תחילה יתקיים דיון במאוחד מאחר והן שלובות זו בזו וקיימת זיקה ביניהן.

השטרהשטר אינו שטר חוב מאחר שחסרה בו הגדרה של זהות עושה

התנאיםשמונתמתוךאחדתנאיחסרלביצועשהוצגהחובשטרהנתבע,לטענת.34

כתובהשטרעושהזהותבמשבצתלטענתו,".השטרעושהזהותזהשחסרמה"ובענייננוהנדרשים,
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(הנתבעיםהםלטענתו.קלוףקלויהחברהכתובולארחימי,בניומתחתיוכהןיואל2הנתבע",הח"מאני"

לפקודה).84סעיף(ר'השטרכעושיאישיבאופןכתובים)3–2

אינוהמסמךלפקודה,(א)3בסעיףהקבועיםהנדרשיםהתנאיםנתקיימולאעודכלהנתבע,לטענת.35

פרופ'שלבספרולאמורהפנהאףהנתבעשטרית.בעילהעליוהחתוםאתלתבועזכאיאינובווהמחזיקשטר

בפניאיןולפיכךקלוףקלוילביןהחובשטרעושהזהותביןהתאמהאיןלדבריו,.164–162בעמודיםלרנר

.בית המשפט שטר חוב שעשוי על ידי קלוי קלוף

ב"כ הנתבע תמצת עמדת שולחו בעניין כדלקמן:

ברשותך, מר דוידוב, אין התאמה?כב' השופט :
וזהותמטה"החתומים"אנו-יראהאדוניהשטר.עושהזהותבין:דוידובי.עו"ד
חברהקלוףקלויכתובלהיותצריךרחימי.ובניכהןיואלשםכתובהשטר.עושי

שאיןברגעהתאמה.איןהשטר.פיעלמתחייבת,היאהשטר.אתעושההיאבע"מ.
לאהואחוב,שטרבולראותהחליטורואים,הצדדיםואפילוייסודחסרהתאמה

היאההגדרהלא,זהאםלרנר.פרופ'שללדבריוהפניתיאניחוב.שטרנחשב
שהאוחז,כדילאוחז,יתרונותמקנהשהשטרזהלכך,המשפטיוהנימוקדווקנית
עומדיםהאלה,מהיתרונותיהנהשהואכדיאזואחרים,כאלהמהותייםיתרונות
חובשטראיןשלנובמקרהחוב.שטרלהגדרתהתנאיםכיוםעלדווקניתעמידה

לפרוטוקול).110ועמוד104–103עמודים(ר'

הנתבע כלל אינו חתום כערב בשטר החוב

החוב.שטרעלכערביםחתמו3–2הנתבעיםכיהינההתובעתטענתהנתבע,לטענת.36

מללכלאיןגופוהחובבשטרשכןהחוב,בשטרעיוןמתוךנסתרתהתובעתשלזוטענהלדבריו,

לא"לביצועשהוגשהחובבשטרהנתבע,לטענתלפקודה).57סעיף(ר'החובלשטרערבותשל

מיוםלפרוטוקול100עמוד(ר'"בסיסידברזההחוב.לשטרערברחימי,בניהח"מ,אני–כתוב

13.3.18.(

הוא"ועובדתיתכערבהחובשטרעלחתוםשהנתבעטוענתהתובעתכיהיתר,ביןבסיכומיו,צייןהנתבעב"כ

והחותמתכערב,שטריתחבותהנתבעעלאיןכינטעןעוד).101(עמוד"כערבהחובשטרעלחתוםלא

).19–13שורות,102(עמוד"החברהשלחותמתהיאהשטרעושהחותמת"היאלמטה

לאחריתקייםלפקודה),1סעיף(ר'בשטר"אוחזת"בגדרהיאהתובעתהאםבשאלההדיון–הערה.37

הדיוןבתוצאתתלויהאףזובשאלהשההכרעהלפימעלה,כמפורטהנתבעשהעלההראשונהבטענההכרעה

בטענה באשר למהות ה'מסמך' והאם הוא בגדר שטר.

מהות המסמך (השטר) והחתימות

(עמודבפניונחתםהחובשטרכיאישרוהואהחובשטרחתימתלאופןבאשרנשאלהתובעתמנהל.38

(עמודהשטרעלשניהםחתמו3–2הנתבעיםלדבריו).23–21שורות,26.12.17מיוםלפרוטוקול13
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שורות,14(עמודהשטרעלקודםחתם3–2מהנתבעיםמילומרידעלאהתובעתמנהל).29שורה,13

).12–10שורות,15עמוד;20–18

היתר:בין,23.1.18מיוםבחקירתונשאלכהן.39

אבל חזרת בך מטענת הזיוף, או שאתה עכשיו חוזר בך מזה שחזרת בך.ש.

.החתימה לא מזויפתסליחה, השטר הוא מזויף.ת.

אה, השטר מזויף והחתימה לא מזויפת?ש.

זיוףהואקיומועצםאכסלנס.פרמזויףהשטרהיום.לזהנגיעמשמעית.חדת.
).29–26שורות,15(עמודהיוםאבללזהנגיעגדול.אחד

).28שורה16עמודגם(ר'

היההואוכיהתובעת)למוצגיו(נספחהחובשטרעלחתוםהואכיכהןאישרחקירתובהמשך

).17–10שורות,26(עמודידובכתבשלוהזהותתעודתומספרכתובתושמו,אתשכתבזה

כי:החוב,שטרלענייןבעדותוכהןטעןעוד.40

להוסיףאפשרתמידשלו,החתימהואתשלוהחותמתאתהציג,שהואהחובשטר
צריךלאהואשקל,מליון3.5-המיליםאתאותי.צריךלאהואלבד,שלובמשרד

ולקחבמשרד,אצליביתבןשהיהסיטואציה,ניצלחציל""ד"רזה.בשבילאותי
חציל"ל"ד"רממועןלאבני,ושלשליחתימהעליושיששלי,מהמגירותחובשטר
מצב.וניצללך.אומרשאנילמהטובתקשיבכלום.ולאחציל"ל"ד"רמופנהולא

אתהכיחוב,שטרלנותיתןשאתהנתי,-לוואמרתיאצלי,היההמקוריהחובשטר
-ליאמרהואובזמן.בתוקףמוגבלשהיהאגב,החוב,שטראתלךאתןאניבלעדי,

לאחוב,שטרלנונתןלאהואשלי.החשבוןרואהעםלהתייעץאלךאנייואל,
כדרך.לאורךבכספת,תמידהיהחובשטרחוב.שטרלולתתהתנאיםהשתכללו

-אמרתישטר,ליהביאוהעיקולים,אתשהגישהמחוזי,המשפטבביתואז,
הואפתאוםאיךשטר,לואיןשטר.לואיןשטר?ישקיבינימטחציל"ל"ד"ר'מאיפה
,שליהחתימהזושבדקתי,אחרישלי.החתימהלאשזהחשבתיואזשטר'.המציא

שורות28ועמוד32–27שורות,27(עמודחציל"ל"ד"רשנתנוחובשטרלאזהאבל
1–7.(

טעןהואהשטרלביצועההתנגדותבמסגרתכיכהןאישרהתובעתב"כלשאלותבמענה.41

הואחוב.שטרהתובעתלמנהלנתןלאשמעולםהואטועןוכעתלחתימתובאשרזיוףטענת

נשאל האם טענתו הינה שמנהל התובעת גנב מהכספת שלו את שטר החוב, תשובתו:

מונחהאמיתיהחובשטרזה.זהמונח.עדייןזהבכספתמהכספת.-אמרתילא
לידיוקיבלנתישלי.בכספתלגעתיכללאהואבכספת,היהוהואאצלנו,היוםעד

).19–14שורות,28(עמודמעולםלונמסרשלאחוב,שטר

לאהשטרשלהעליוןהימניבצידוקלוףקלויחותמתגביעלכיצייןבחקירתוהנתבע.42

מספרשמו,מפורטיםהשטרבאמצעכיאישראףהנתבע".שליחתימהזו"למטהואילוחתימתומצויה

בהמשך).13שורה,43עמוד;28–8שורות,42(עמודידולכתבדומהוהכתבוכתובתושלוהזהותתעודת
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עלאישרתילא,החתימהאתאישרתי"הנתבעהשיבהשטרעלחתימתואישרהאםלשאלהובמענהחקירתו

).8–6שורות,43(עמוד"השטר

נתי"בירושלים,במשרדאצלוהשטרעלחתםהואכיהנתבעהשיבהשטרחתימתלאופןבאשר.43

שגםהחובשטראתולהחזיריואלאת[...]להחתיםבשבילאיתוזהאתולקחאותילהחתיםאליהגיע

שורות,43(עמוד"ההסכם..עלאישיתכערבחתוםלהיותצריךהיהעליו,לחתוםצריךהיההוא

18–27.(

ברשותהשטראתלקחהואהשטרעלחתםשהואאחריממשרדויצאהתובעתכשמנהלהאםנשאלהנתבע

אתלוקחהתובעתשמנהלידעהאםנשאלהואבכספת.אצלוהשטראתישאירשהואלואמרלאהואוהאם

השטר והולך עמו ליואל, תשובתו:

הוא לקח את זה, כשליח, להעביר את זה ליואל.ת.

כשליח,ש.

זהאתלקחשמש,בביתאותולפגושהולךשהואאמרהואכית.
אישיתערבותלתתצריךוהיהשם,יואלאתלהחתיםצריךהיהאיתו,

שלו, כעמידה בהסכם הזה.
שהשטראוהשטר,עלהיתהכבריואלשלחתימתוחתמת,כשאתהש.

היה ריק לחלוטין?
נדמה לי שלא היתה.אני לא זוכר.ת.
אתה לא זוכר. כי לפי הגרסה שלך,ש.

[...]
זוכראתהאומרתזאתאותו.להחתיםהלךשהואהיטבזוכר..אתהש.

שהוא היה ריק.
.אני זוכר שהוא הלך להחתים אותוכן. לא,ת.

גמרתשאתהבזמןיואל,שלהחתימהלגבישאלההיארחימי,מרהשופט:כב'
לחתום, החתימה של יואל היתה כבר על השטר, או לא?

אדוני, זה היה לפני שש שנים, אני לא זוכר.ת.
[...]

אבל אמרת שהוא הלך להחתים את יואל בבית שמש אחריך.ש.

אתלתתוגםלהחתיםגםיואל.עםמסוימותפעולותלעשותהלךהואת.
).25–3שורות,44(עמודההסכםעלשלוהאישיתהערבות

השטרנחתםבוהאופןלגבישולחוגרסתמהיהמשפטביתידיעלנשאלהנתבעב"כ.44

מבחינת החתימות, תשובתו:

-לואמרהשטר,עםאליובאנתיבירושלים,שלובמפעלישב-הואהסבירהואאז
עליו,סמךהוא"אחתים"-ד"ח).(צ"ל:אותו'אחתוםליואל,אסעאניפה,'תחתום

חד-אניאומרהואבכספת'.יואלאצלזהאתוישיםליואלזהאת'תן-אמר
זהאתלתתכוונההיתהלאהחוב,שטרהחוב.שטראתמסרנולאמשמעית

).24–18שורות,102(עמודימין..שבצדיראהגםאדונילהתקשרות.
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נשאלהואלביצוע.שהוגשלשטרזהה)1(נספחהדיוןמושאהשטרכילנתבעהוצג.45

רואהשהואמהלביןהמשפטבביתלראשונהשראהמהביןהשטרות,ביןשונירואההואהאם

חתימתואתזיההלאהואהיוםשבאותויתכןאיךנוספתפעםנשאלהוא".לדייקזוכרלא"תשובתו,היום.

תשובתו,חתימתו.שזומאשרהואכיוםידו,כתבואינוחתימתואינהשזושטעןמשנתייםלמעלהלאחראבל

". ובהמשך:לא, אני לא זוכר"

לאזההמקומות.בכלבסיכומיםמנוייםמקומות,הםהמקומות.כלאתש.
כתב ידך וזו לא חתימתך.

השטרתקין.שטרלאהואשהשטרהדרךכללאורךאמרתילענות?יכולאנית.
הגבלתשםהיתהלאוזיהיתי.שראיתישםנקודותכמהעלודיברתישלנו.לאהוא

שטר.בצורתלאבכללהואהשטרכללמעלה.שליהחתימההיתהולאהתאריך
שאלתהדרך.כללאורךשאמרתימהזהתקין.שטרלאוהואתקףשטרלאהוא

שלהנושאלגבישאלההשניה,הדיןעורכתשםהיתהאותי,שאלתאתולאאותו,
החתימות, אמרתי - למיטב זכרוני החתימות הן דומות אבל הן לא מדויקות.

וכותבאומרשאתהתצהיר,פרוטוקול,-מקוםבאיזשהומופיעשאםכלומרש.
שהחתימה איננה חתימתך והכתב שאתה רואה איננו כתב ידך, אז שיקרת?

אמרתי שאני לא מזהה את החתימה שלי.ת.

אתה לא מזהה את החתימה שלך.ש.

כן.ת.

הבנתי. ועכשיו אתה כן מזהה אותה,ש.

).11–1שורות,46ועמוד32–16שורות,45(עמודכן.ת.

מנהלכיולטעוןבחתימתו)מדוברכן(לפיהעמדתואתלאחרונהלשנותלוגרםמהנשאלהנתבע.46

אמרתילאשלנו.כןהיאשהחתימהאמרתילכןקודםעוד"תשובתו,השטר.את"גנב"התובעת

"הדרךכללאורךתקף',לאהשטרתקין,לא'השטר–ד"ח)–"אמרתי(צ"לאמרתשלנו.לאשהחתימה

).21–14שורות,46(עמוד

תשובתו,חתימותיהם,אינןהנתבעיםשחתימותהטענהאתלראשונההעלהמיהנתבענשאלכן.47

השיבתאריךשלהגבלההייתהלפיהלטענהביחס".הדבריםאתוראינוהדיןעורכיעםביחדישבנו"

לאבמשרדוהשטראתכששחררהאםנשאלעוד".נמצאלאהתאריךשהגבלתראינוביחד,זהאתראינו"

).27–18שורות,47(עמודהייתהלאהיאאכןכיאישרוהואתאריךהגבלתהייתה

כיומאידךהשטרעלאינהחתימתוכימחדבלטעוןסתירהשקיימתחושבלאהואהאםנשאלהנתבע.48

השטר נגנב ממנו והשיב:

אני אמרתי - 'גנבתם'?ת.

'לקחתם את זה ממני במרמה' זה יותר טוב?ש.

אני אמרתי - 'לקחתם במרמה'?ת.

מביןלאאתההאםמוכשר.מאודאדםבןהגיוני,אדםבןאתה-שואלתאניש.
החתימהלאזושלי,החתימהאתזייפומסמך,'לקחו.1-בלהגידסתירהשיש
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'מהשותףאובמרמה'מהמשרדממניאותולקחוהמסמך,אתממני'גנבו.2שלי'.
שלי במרמה'. אין סתירה בין שני הדברים?

את שמעת שאני אמרתי?ת.

אתה כתבת את זה.ש.

לא כתבתי את זה.ת.

הרבה פעמים.ש.
את מתבלבלת.ת

אז אתה אומר שלא כתבת את זה.ש.

לאדבריםאומרתשאתאמרתישלא.אמרתיולאשכןאמרתילאאנית.
נכונים.

כלומר, אתה מסכים איתי שיש בזה סתירה.ש.
מה עמדת אדוני? שלא גנבו את השטר?כב' השופט:

אתמסרתישאניאמרתיאני.גנבולאאושגנבואמרתילאאנית.
ל..הולךשהואאמרשלו,האוטועםשנסעלנתי,חציל,לד"רהשטר
האלה,הדבריםאתוסיכמנובטלפוןיואלעםדיברתי.שמשבבית
לבד.ערבלהיותרוצהלאאניכישלו,חתימהבלייוצאלאשזה

נותןשהואבלייוצאולאהשטרעלהגבלהבלייוצאלאשלו,חתימהבלייוצאלא
אתלקחלאאוזהאתלקחהואאםהנקודה.זובחזרה.שלוהאישיתהערבותאת
).19–1שורות,48ועמוד32–28שורות,47(עמודהאמתאתיודעיםאתםזה,

במחלוקת,שנוישאינובאופןעולההצדדיםועדויותהמשפטביתבפנישהובאומהראיות.49

עלבצבעשנעשולסימוניםהינן(ההפניותעובדתיכממצאונקבע,ולחותמותלחתימותביחס

גבי נספח א לפסק הדין – שטר החוב) כי :

.+ חתימת כהןמצויה חותמת קלוי קלוף(מימין למעלה)באליפסה האדומהא.

נתי+חתימתהתובעתחותמתמצויהלמעלה)(משמאלהצהובברבועב.

.ברנהולץ

ידו.מצויים פרטיו של כהן בכתב(במרכז המסמך)במלבן הכחול.ג

חתימתו שלכהן) מצויה(במרכז המסמך, משמאל לפרטי שמו שלבאליפסה הכחולהד.

.כהן

ידו.בכתב(רחימי)3הנתבעשלפרטיומצוייםהמסמך)(במרכזהסגולבמלבן.ה

.קלוף + חתימת כהןחותמת קלוי(בתחתית המסמך) מצויהבאליפסה הירוקהו.

.רחימיבני3הנתבעחתימתמצויההמסמך)(בתחתיתהסגולהבאליפסהז.

שהעלו"הזיוף"טענתכיחולקאיןכברבתיק,הראיותשמיעתטרםאףובפועלכיום.50

ממנהבהםחזרוהםאשרבדים,טענתהיאהשטרעלחתומיםאינםהםכילאמור,הנתבעים

29.5.16מיוםחגג-רוקחטלהגרפולוגיתשלהתובעתמטעםהדעתחוותשתיאףזהלעניין(ר'

מיוםהמוקלדהדיוןפרוטוקול(ר'הנגדיתחקירתהעלויתרהנתבעאשר22.12.16ומיום
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–3.8.17מיוםכהןתצהירלעיל);6(סעיף10.7.16מיוםהמשפטביתהחלטת);26.12.17

מעלה).כמפורטוהנתבעכהןשלועדותםרישה;15סעיף

?האם המדובר בשטר חוב שנעשה על ידי קלוי קלוף

קובע:לפקודה84סעיף.51

חתומהלחברו,אדםמאתבכתבערוכהתנאיללאהבטחההואחובשטר(א)
עםלמוכ"ז,אולפקודתו,אופלונילאדםלפרועמתחייבהואבההשטר,עושהבידי

דרישה, או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה, סכום מסויים בכסף.

שההבטחה/הפקודההינומהםשאחדחליפיןובשטרחובבשטריסודותשמונהמכיל84סעיף

" .חתומה בידי עושה השטרתהא          "

חליפיןשטראוחובשטרבפנינואיןחסרמהםאחדובהיותמצטבריםהינםהיסודותשמונה

ורד2639/86(ת"א)ת"א");זוסמן"(להלן:61עמודשישית,מהדורה,שטרותדיניזוסמן,י'(ר'

)).338)2(תשמ"טפס"מ,הללהילרוןנ'הגלבוע

דיניבספרולרנרשלוםפרופ'שכותבוכפיבשטריסודיאלמנטהינוהחתימהאלמנט.52

:")לרנר"(להלן:2007–התשס"זשנייה,מהדורה,שטרות

המושך,שלחתימהקיוםהואלפקודה,(א)3סע'לפיהשטר,שלמיסודותיואחד
שניממלאתהמושךשלחתימתו.חובבשטר–והעושהובשיק,חליפיןבשטר

אתלשלםהמושךשלהתחייבותמהווהוגםהשטראתיוצרתהיאתפקידים:
הסכום הנקוב בו.

צורה,דרישתככלראשית,סיבות.משתינדרשתמשפטימסמךעלחתימה[...]
לכך,נוסףבעסקה.להתקשרהחותםשלדעתוגמירתעלללמדהחתימהעשויה
בדרךאיןאלה,יתרונותלמרות.המתחייבשללזיהויומכשירהחתימהמהווה

נוהגיםצדדיםבפרקטיקה,מחייב.משפטימסמךליצירתבחתימהצורךכלל
אצלהרווחתלתפיסהבניגודואולם,דעתלגמירתכביטויהסכמיםעללחתום
ראיהמהווהרקחתימהשל"קיומההכרחית.אינההחתימההשורה,מןאנשים
בהכרחמעידאינוחתימהשלהעדרהבעודלחוזה,הצדדיםדעתלגמירתחזקה

(שם,הפוכה"במסקנהתומכותהענייןנסיבותשארכאשרדעת,גמירתהעדרעל
בנבו,(פורסםאלוןצורנ'רונישטרן1001/08(ת"א)ע"אגםר';159–158

3.9.09.((

כי:היתרביןנפסקלעיל,שטרןבפרשת.53

כדיכיקבעההפסיקההכללייםהחוזיםבדיניהמנשבתהליברליתלרוחבהתאם
בכללהתחשביש-כשלוחאועצמובשםהאם–השטרעלהחותםמיהולפרש

המנוחהעיזבון4294/90ע"א(עצמההחתימהאתרקלבחוןואיןבשטרהאמור
פס"ד–להלן;453)1(נפ"דבע"מ,מימוןושות'רחמנינ'ז"לרינסקילאהחיה

בכדיצ'קגביעלהמודפסיםבפרטיםלהשתמשניתןכיקבעזהדיןפסקרינסקי).
החתימהכיהעובדהאףעלשלוחו,אוהחשבוןבעלהינוהצ'קעלהחתוםכילהסיק

איננה מציינת את דבר השליחות.
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

קיימתאשרצדדיםביןהיינו,קרוביםצדדיםביןכיההלכהצויינהאףענייןבאותו
רחוקיםצדדיםלעומת,לשטרחיצוניותלנסיבותלהיזקקניתןיסוד,עסקתביניהם

במקרהאףחיצוניות.לנסיבותלפנותואיןלפרשנותהמקורהיאהשטרחזותשם
לנסיבותלהיזקקניתןהשטרשלחזותובשלנוצרהספקאםרחוקיםצדדיםשל

אתלסתורבכדיאלובדבריםאיןכייצויין,).8פסקהרינסקי(פס"דחיצוניות
באותהראיותואיןהואילבכתב,מסמךנגדבעל-פהראיותלהביאאיןכיההלכה

לנגוד את האמור במסמך אלא אך באות לפרש את האמור בו.

זכויות החתימה בנתבעת – חברת קלוי קלוף

אלף25מעלשלבסכומים"והנתבעהואהיוקלוףבקלויהחתימהזכותבעליכיהשיבבעדותוכהן.54

).21–16שורות,30עמוד;23.1.18מיוםלפרוטוקול24עמוד(ר'"אחת.חתימהרקזוומתחתשקל..

הוא,עאישבעניין53512-01-14שמש)(ביתת"קתיקעובדותעםומשעומתחקירתובהמשך.55

נשאל מתי היו שינויים בקלוי קלוף ביחס לזכויות החתימה והשיב:

היובהתחלהלמשל,דברים.שנינואילוצים,ולאורתנועה,כדיתוךאנחנו,ת.
זכויותאתשנינוואזמעשי,לאשזהראינושקל.100שלשיקעלחתימותשתי

החתימה. כן.
מתי שיניתם את זכויות החתימה?ש.
אין לי מושג.ת.
אין לך מושג. האם הבאת היום את העתקי הפרוטוקולים האלה?ש.
באיזה הקשר אתה שואל אותי?ת.
בהקשר של השאלה הזו.ש.
).14–4שורות,31(עמודלי.איןלא,ת

עדנחלקוהחתימהזכויותכינכוןוהאםקלוףבקלויהחתימהלזכויותבאשרהואאףנשאלהנתבע.56

שלחתימותשתינדרשוומעלבנפרדלחתוםיכולאחדכל25,000₪עדמסוים,לסכוםומעלמסויםלסכום

המנהלים. תשובתו:

כן. בתקופות מסוימות זה היה. לא לאורך כל הדרך.ת.

מה זה - לתקופות מסוימות?ש.

זה התחיל בהתחלה כרגיל. שתי חתימות. בהתחלה.ת.

בתחילת הדרך נדרשו שתי חתימות על כל דבר.ש.

הגבלתיאזלבד,לחתוםצריךשהואכזוהיאשהפרקטיקהשראינוברגעת.
שקלים.אלף25עדזהאת
כלשמסמיךהדרך,בתחילתהחברהפרוטוקולאתלנולהראותיכולאתהש.

אחד מכם לחתום ביחד עם השני בלבד, רק שתי חתימות, ואחר כך שזה השתנה?
פה? עכשיו?ת

כן, אני אעזור לך. אתה טוען ששטר החוב לא תקין, שחסרה חתימה שלך.ש.

אמרתי למעלה, בשטר. כן.ת.

ואתשלך,החברהבשםהחתימהזכויותמהלהביןרוצהאניאזיפה.ש.
אתםפרוטוקולים.ישכתוב,זהאלאבדיבוריםסתםקובעיםלאהאלההדברים

חברה מסודרת, היו לכם הלוואות לבנקים.
"קלויחברתשלפרוטוקוללךאראהאנישעכשיורוצהאתפעם,עודת.

קלוף"?
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

כן.ש.

).7–1שורות,54ועמוד30–17שורות,53(עמודפרוטוקולים.פהליאיןת.

זכויותבדברקלוףקלוישלפרוטוקוליםהעתקעדותםלתצהיריצירפולאכהן)גם(כמוהנתבע.57

ולסחרלמימוןהבנק465/88ע"א(ר'לחובתםמיוחסתזוועובדההחוב,שטרחתימתבמועדבחברה,החתימה

חברהטלקארנ'בע"מעצמאית)(נהיגהקופל55/89ע"א;651,658)4(מהפ"דואח',מתתיהו,נ'בע"מ

(פורסםבע"מבניהוציודלסחרחברהרמנוףנ'שוורץ9656/05ע"א;595,602)4(מדפ"דבע"מ,

)).27.7.08בנבו,

קלוףקלויהודעתבמסגרתלתיקצורףאשרלקוח)פתיחת(טופס3מש/במוצגעיוןמכך,למעלה.58

כימלמד)9.7.14ביוםהתובעתידיעלהומצאאשרהלקוחפתיחתטופס–2מש/מוצגגם(ר'9.7.14מיום

חותמתהוטבעה–החוב"בגיןלערבותהעסקחותמת+"חתימהמולאל)בתחתיתם(הנ"להמסמכיםבשני

מכך).31.12.12ליוםהכספיהדו"ח,4בת/למטה3עמודגם(ר'בלבדרחימיחתימתכשעליהקלוףקלוי

היה בה די.המנהליםאחדנמצאים אנו למדים  שחותמת החברה בצירוף חתימת

בהן,להגונןלנתבעשהותרההגנהובטענותהנתבעיםבתצהירינמצאלאכייצויןאףהדבריםבשולי.59

חותמתגביעלהוטבעושלאמחמתהשטרגביעלקלוףקלויחתימתשלתוקפההשוללממוקדכלשהוטיעון

.יחדיוהמנהליםחתימות2החברה

בשניהחברהחותמתגביעלבלבדחתימתובשטרשהטביעעתשכהן,נאמראםגםועוד,זאת.60

אומסמכותחריגהתוךשבוצעהשפעולההריקלוף,קלוילכלליבניגודאומסמכותבחריגהפעל,מקומות

אוהחריגהעללדעתעליוהיהולאידעלא(התובעת)שלישיצדאותוכאשרשלישי,צדכלפיהרשאהבהעדר

החדשהחוק–חברותבהט,י';1999–התשנ"ט,החברותחוקל56סעיף(ר'תקפהתהאההרשאה,העדר

חרישנ'סוכנויותמפרם6991/14ע"א;461עמודא,כרך,12,2011מהדורה,16תיקוןלאחרוהדין

ידעהמטעמה)ברנהולץ(אוהתובעתכיהוכחולאהנתבעידיעלנטעןלא)).19.5.16בנבו,(פורסםוקציר

חתימותשתי+חותמתהינה1בנתבעתהחתימהזכותכיהחוב,שטרחתימתבמועד,לדעתעליההיהאו

המנהלים יחדיו וכי כהן לכאורה חרג מהרשאה.

החובשטרעשייתבמועדכיהנדרשת,במידהלהוכיחהנתבעבידיעלהלאכיעולהלעילהמובאמכל.61

2חתימת+חותמתהיוקלוףבקלויהחתימהזכויותלעיל),50–39בסעיפים(כמפורטוחתימתוהדיוןמושא

.יחדיו),3–2(הנתבעיםהמנהלים
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

התייחסות הנתבעים לשטר החוב

לאמעולם"כיהיתרביןטעןהנתבע,מראיותכחלקהוגשאשר,3.8.17מיוםעדותובתצהירכהן.62

"ידיעתיוללאמשולחני"השטראתנטלברנהולץלדבריו,".ברנהולץנתימרלידיהחובשטראתמסרתי

למסירהקלוףקלוישלההיערכותשבמסגרת"לפי"מזויףחובבשטרהמדובר"לשיטתו,).15סעיף(ר'

ההתקשרות..אלאלהסכם29בסעיףכאמורהנגדיהשטרקבלתשלבתנאיהחובשטרשלעתידית

)31.12.12יום(עדההתקשרותהסכםתקופתלתוםהחובשטרשלתוקפואתהגבלתיעצמיאנישבנוסף

;19סעיף(ר'"לתצהירי...כנספחמצ"בשהעתקו–המקוריהחובשטרגביעלידיבכתבזאתורשמתי

נספח ב  לתצהירו ונספח ב לפסק דין זה).

מגבלתנמחקה"קלוףקלויכנגדהתובעתשהגישההחובשטרבמסגרתכיבתצהירוכהןצייןעוד.63

פיעלהשתכללהלאכללחצילד"רלידיהשטרמסירתכיהמרכזיתלטענהומעברבנוסףוזאתהזמן

).20סעיף(ר'"ההתקשרותלהסכם29סעיף

בשםחתמתיעליוהחובשטרכיהעובדהנוכח"כיהיתרביןכהןמצייןלתצהירו82בסעיףגםכך.64

החובשטראינולביצוע...שהוגשהחובשטרלפיכךהמשרד...בכספתהופקדבמשרדינשארקלוףקלוי

".המקורי

החובשטרלפיהןמשפטיות,טענותכהןידיעלנטענו)75–69סעיפים(ר'לתצהירו1ג.בפרקרק.65

).69סעיף(ר'כוחומבאשקיבלמשפטיתדעתלחוותבהתאםוזאתלפקודה,3סעיףהוראתאתמקייםאינו

).הנתבעשללתצהירו81ו־74–14,18,19,68סעיפיםבהתאמהאףזהבענייןר'(

למסמךמתייחסיםהםכינלמדשבהם'העובדתיים'בסעיפיםאףועיוןוכהןהנתבעתצהירימקריאת.66

לתצהירבנספחכיומציין,זכותללאמשולחנו"נלקח"הואכיאמנם,טוען,כהן.חובכשטרלביצועשהוגש

הזמן (המופיעה בשטר המקורי)." ובזה שהוגש לביצוע נמחקה מגבלתשטר החוב המקוריהינו "

אתוראייתםהתייחסותם,3-2הנתבעיםשבתצהירהמשפטילפרקהגיענוטרםכיכן,אםעולה,.67

שטרשזההינה,והמתכונתהצורהמבחינתלוהזהה,לתצהירםבנספחאתגםכמולביצועשהוגשהמסמך

– זהו אומד דעתם והבנתם הסובייקטיבית אותו.חוב
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

אכןהמדוברכימלמד–הדין)לפסקא(נספחבשטר–במסמךעיוןכילהלן,שיפורטוכפיסבורני,.68

בכורהכןאםתינתןלהלןשיובאבניתוח".השטרעושה"שהיאקלוףקלויידיעלשנעשהחובבשטר

לאומד דעת הצדדים והתייחסותם שלהם למסמך, לצד המוסק ממנו אף אובייקטיבית והגיונית.

כי2ובסעיף",הרצ"בהשטר"כיהיתרבין1בסעיףנקבע"הסכם",המילהתחתהמסמך,בראש.69

והגשתוהשטרמילויד"ח)–"לפני"(צ"ל:לפי"ובהמשך,"ימולאפירעונוותאריךהשטרסכום"

".השטרמילוילתאריךועד"3ובסעיף"לגבייה

.כהןמנהלהוחתימתחותמתהבאמצעותקלוףקלויהתחייבותקיימתהנ"להסעיפיםשלושתבסוף.70

(ר'העליוןבחלקוהמסמךעלחתמהקלוףקלוימדועהנתבעים)(אוהנתבעידיעלהסברכלהובאלא

.האליפסה האדומה)

יהאהשטרסכום"כיצויןאףהמסמךבתחתית".סחירלא–חובשטר"הודפסהמסמךבאמצע.71

(אוהנתבעידיעלהסברהובאלא".להעברהאולהסבהניתןאינוזהשטרהשטר..סכוםיוגבלצמוד..

התיבה(לידהמסמךבתחתיתכהןחתימת+קלוףקלויחותמתבהטבעתצורךהיהמדועהנתבעים)

" – ר' האליפסה הירוקה).חתימת עושי השטרהמודפסת "

המדוברכימלמדאצלם)נותרשלטענתם'המקורי'החובשטר(והנתבעכהןלתצהירבבנספחעיון.72

באותו פורמט של מסמך הזהה לשטר החוב מושא הדיון בענייננו:

של הנתבעים.-חותמת + שתי חתימותקלוי קלוף חתומה בראש המסמך מימיןא.

קלויחותמת" מוטבעתחתימת עושי השטרבתחתית המסמך, תחת התיבה "ב.

+ שתי חתימות הנתבעים.קלוף

101וסעיףלעיל53בסעיףהאמורגם(ר'לשטר"קרובים"בצדדיםמדוברכיבענייננומחלוקתאין.73

).13.3.18מיוםלפרוטוקול106–105בעמודיםהנתבעב"כדברילהלן;

כי:היתרביןנקבע,598)5(נאפ"דשלבסקי,רחלנ'צמחויקטור5939/96ע"אב.74

כדיןשטריתהתחייבותשלו"'דינההחיוב,פרשנותבמסגרתבאההשטרפרשנות
חוקל(ב)61סעיף).32בעמ'שטר,שלמהותוברק(א'חוזית"התחייבותכל

סעיףהוראותאתמחילהחוזים)חוק–(להלן1973תשל"ג-כללי),(חלקהחוזים
החיוב.פרשנותבמסגרתבאהשטרפרשנותחיוב.כלעלהחוזיםלחוק(א)25

שלדינההשטרי,החיובשלהסחירמאופיוהנובעיםהמיוחדיםלכללים"כפוף
שלהפרשנותלדיניכפוףהחיובחוזית..".התחייבותכלכדיןשטריתהתחייבות
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

הצדדים.שלאומד-דעתםלפיאפואתפורשהשטרמשמעותהחיובים.דיני
עמוד(שם,הצדדים..שלסובייקטיבירצוןאחרלהתחקותמבקשתהפרשנות

601.(

).83)4(נה'פ"דיצחקיאריהקבוצתנ'דיסקונטבנק6909/00ע"אגם(ר'

השופטסיכם)498)4(מחפ"ד,1560/90ע"א(ציטיאטפרשתבכימבהירבספרולרנר.75

שונותהגבלותשלפרשנותןבדברובעיקר(שיקים)שטרותפרשנותבדברדעתואתברק

כדלהלן:

פיעליפורשהואכןועללשיקייחודכלאיןקרוביםצדדיםביןכילינראהכשלעצמי
נסיבות(ללאהשיקלשוןרחוקיםצדדיםביןזאת,לעומתעריכתו.ונסיבותלשונו

עריכתו) היא המקור שממנו ניתן ללמוד על אומד דעתם של הצדדים.

כאשררגילים.חוזיםשלפרשנותםכדיןשטרותפרשנותדיןקרוביםצדדיםביןכימצייןלרנר

המשיכהשלנסיבותיהכללסמךעלתיעשההשיקשלפרשנותוקרובים,צדדיםביןהואהדיון

).504–503ו־;191–190עמודים(שם,בלבדהשיקעלהמצויהכיתובפיעלולא

אפריםפרדיאפריםנ'ופלדותמתכותאיסכור23796/04(ת"א)ת"אבנפסקגםכך.76

כי:היתר,ביןענייננו,אתהתואםבאורח),11.8.05בנבו,(פורסם

גישהאימוץלטובתמהפורמליזםהתרחקותהיאלאחרונה,הרווחתהמגמה
הנשיאכב'ידיעלשניתנודיןפסקישלבשורהביטוילידיבאהזומגמהמהותית.

לתוכן".קיבול"ביתהשטריות,הצורניותבדרישותרואהאשרברק,א.השופט
בעיקרם,פורמאלייםשהינםהגםהשטרות,שדיניבכךנעוץזו,להסתכלותהטעם
על""מבטלהעדיףישהאמור,לאורראויה.משפטיתמדיניותלהגשיםנועדו

המתעלמתוממוקדת,מצומצמתבדיקהפניעלהנסיבות,שלכוללתובחינה
מההקשר הכולל.

זה).דיןלפסק9–7בסעיפיםהאמורגם(ר'

סיכום ביניים

מסקנהלכללבאתיבפניי,שבאווהראיותהצדדיםעדויותבחינתולאחרלעילהמפורטכלבהינתן.77

".עושה השטרהיא "קלוי קלוףכאמור כי

כימלמדתשלובים)חיוביםבענייןהנתבעטענתמתבססת(עליוהראשוןלהסכם29בסעיףעיון.78

על,שלהםאישיתוערבותקלוףקלוישלחובשטרהמצאתכנגדכיזה,מסעיףלהסיקישהנתבעלשיטת

96-107סעיפיםר'זו,בטענהמעמיק(לדיוןבמקבילאישית,וערבותחובשטרלהםלמסורהיההתובעת

להלן).
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

קלויידיעלנעשהזהחובששטרברוראךלעילהמובארקעועללתובעתהחובשטרמשנמסר.79

).3(מש/הלקוחפתיחתוטופס)4(מש/22.11.11מיוםההסכםפיעלמהתחייבויותיהכחלקקלוף

שמשלביתהתובעתמנהלאותונטל(בתחתיתו),השטרעלחתםשהואלאחרהנתבע,שהעידכפי.80

יחדחתימתוואת–קלוףקלוי–החברהחותמתאתהוסיףשכהןעולהמכאןכהן.אתלהחתיםמנתעל

השטרעושתהיאקלוףשקלוילכךברורכאותובתחתיתו,המסמךבראש–שוניםמקומותבשניעמה

(ר' הסימונים באליפסות הירוקה והאדומה על גבי נספח א לפסק הדין).

השטרבמרכז)בלבד(שלוחתימתוואתהאישייםפרטיואתהוסיףאףכהןבמובחן,כילזכורראוי.81

– ר' האליפסה והמלבן הכחולים.

האישיתלחתימתומאוחרבמועדשהוספה,כהןחתימת+קלוףקלויחותמתהשטרבתחתיתודוק:.82

".חתימת עושי השטרשל  רחימי, היא תחת התיבה "

(הקרובים)הצדדיםכוונתעדיין"רגיל",באופןערוך/מודפסשאינוחובבשטרהמדובראםגם.83

בחתימותיהם השונות ברורה ומלמדת כי:

(בשניכהןחתימת+חותמתההטבעתבאמצעותכעושההשטרגביעלחתמהקלוףקלויא.

מקומות שונים).

.כערבבאופן אישיוחתםהתכוון לחתוםהנתבעב.

.כערבבאופן אישיוחתםהתכוון לחתוםכהןג.

להלן).95–87סעיפיםבהרחבה(ר'

שביתתוךהצדדים,ועדויותהחובשטרעריכתנסיבותרקעעללעיל,האמורבהינתןיום,שלבסופו.84

53–52בסעיפיםלמובאלבבשיםוהנתבע,כהןגרסתפניעלהתובעתמנהלבגרסתאמונונותןהמשפט

לפקודה),(ב)25לסעיף(השווההחובשטרשללכשרותוהמועילהפירושהעדפתותוךלעיל,75–73ו־

בווהתקיימופיועלהעיקריהחייבשהיאקלוףקלויידיעלונחתםנעשההחובשטרכילקבועמצאתי

.לפקודה84ו־3סעיפיםתנאי
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

בהתאםהחובבשטר"אוחזת"בגדרהיאשהתובעתהואברוראךלעיל,שהובאהלמסקנהלבבשים.85

ומחזיקחובשטרשלאושטרשלהנסבאוהנפרעשהואמי–"אוחז""לפיו:לפקודה,1בסעיףלקבוע

".בו או מי שהוא המוכ"ז

שניבהתמלאכאוחזייחשבפלוניכיעולהלפקודה1סעיףמהגדרתכי"אוחז"לענייןמצייןלרנר.86

).206(שם,השטרשלהנסבאוהנפרעוהואשומרבאמצעותאובמישריןבשטרמחזיקהואתנאים:

כיגםסבורניבו.לקבועבהתאםהנפרעתוהיאבשטרהמחזיקההיא–בתובעתמתקיימיםאלהתנאיםשני

בשטר.אוחזתעיון בטיעוני הנתבע לא העלה טיעון חזיתי של ממש ,כאילו התובעת אינה בבחינת

האם הנתבע חתם על השטר כערב ?

כי:קובעלפקודה57סעיף.87

ידיעלאולשטר,צדשאינואדםידיעלנערבשיהאיכולשטרשלפרעונו(א)
עלמוסיפהתהאאחרוןהנזכרבמקרהשהערבותובלבדלשטר;צדשהואאדם

זכויות החזרה של האוחז.
והיאנפרד,במסמךשתינתןאוהשטרגוףעלשתיכתביכוללשטרערבות(ב)

bonהביטויידיעלנוצרת pour avalחתימה;אחריהםשישלו,שווהאחרביטויאו
השטרעושהבעדניתנהכאילואותהרואיםלשטר,ערבותניתנהמיבעדנאמרלא

אם הוא שטר חוב, או בעד המושך אם אינו שטר חוב.

ולאובכתבבמסמךלהיכתביכולההשטריתהערבות(ב)57סעיףלפי"כיהיתרביןמצייןלרנר.88

שטריתבערבותמשל,דרךמצויה,התופעהבפרקטיקה.קיימותזהמסוגערבויותהשטר.בגוףדווקא

"כמושךבעתידעליהםיחתוםאוחתוםשפלוניהשיקיםלכלערבותעצמועלנוטלאדםפיהעלמתמדת,

).272(שם,

לפיהשטרגביעללחתימהבנוסףכימשמע,צורנית.דרישהכן,אםקובע,לפקודה(ב)57סעיף.89

הנשאלתהשאלהאוואל.ערבותקמההצורניתהדרישהמתקיימתוכאשרלערובהכוונהעלהמלמדהביטוי

זובסוגיההערבות.קמהלאכיהדברמשמעותהצורניתמהדרישהחריגהשלבמקרההאםהינה,בענייננואף

מתגלות בפסיקה שתי גישות שונות לגבי היקף הדרישה הצורנית.

כי:היתרביןנפסק,197)2(לבפ"דאברהמוף,נ'רוזנברג232/77ע"אב

לאוהתעוררהשטרעלסתמיתחתימהשלהמקריםרבוהישןהטופס..."בתקופה"
לשטר.ערבלהיותהיתההחותםשכוונתלהוכיחהתובערשאיאםהשאלהאחת

ליונדמה-ההשקפהמקובלתזהבית-משפטשלשופטיומקרבנכבדחלקעל
רקהיאלפקודה(ב)57סעיףשלהדרישהכי-הרובאתמהוויםשאלה

ראהאחרות:בדרכיםגםלערובכוונהלהוכיחניתןועל-כןראייתית-פרובטיבית
הרובדעת;1563בע',100/59ע"אב-וכן,223/55ב-ע"אחשיןהשופטשלדבריו

ועוד.,447/67ע"א;143/64ע"א;330/60ע"אב-
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

בהשקפהבראשם,(זוסמן)והנשיאהשופטים,מקרבאחרחלקדוגלזאת,לעומת
לא(אםהחתימהבקרבתיופיעשהביטויהדרישהכיהמערער),בא-כוחטוען(לה

שלהמיעוטדעתראהלשטר:ערבותתיתכןלאבלעדיהוכימהותיתהיאמעליה)
ע"אב-ההלכהאת);802(בע'הנ"ל,330/60ע"אב-דאז)(כתוארוזוסמןהשופט
).199עמוד(שם,45בע',546/63ע"אוכן,422/61

בדרישהולראותלהקלהנטייהגברההשניםבחלוףכיעולההמשפטבתימפסיקת.90

מצייןלמשלכךמהותית.דרישהולאראייתיתכדרישהלפקודה(ב)57בסעיףהמופיעההצורנית

שמותעלהמורההכיתובלצדבחתימההסתפקהוהפסיקהלהקלהנטייההתגברההזמןבמשךכילרנרגם

בכתבהוכחה,ראשיתאוהוכחה,הפסיקהאפואדורשת"57סעיףבמסגרתכערבלהיחשבוכדיהערבים

).114שולייםבהערתהמפורטתוהפסיקה272–271(עמודים"הערבותכוונתבדבר

היתר:ביןנפסק,453)1(נפ"דרחמני,נ'רינסקי4294/90ע"אב.91

בכללותו,השטרבפרשנותלהיזקק,ניתןכמהעדהשאלה,מתעוררתזהבהקשר
חוזהבפרשנותחיצוניותלנסיבותלפנותניתןכידוע,לשטר.החיצוניותלנסיבות

נ'ישראלמדינת4628/93ע"א;1973תשל"ג-כללי),(חלקהחוזיםחוקל25סעיף
אלהחיצוניותלנסיבותלהיזקקניתןהאםבע"מ).)1991(ויזוםשיכוןאפרופים
לביןבשטרקרובצדביןלהבחיןישזהבענייןבשטר?המצויההחתימהבפרשנות

עיסקתקיימתביניהםאשרצדדיםכלומר-קרוביםצדדיםביןבשטר.רחוקצד
השטר.עלהחתימהבפרשנותהחיצוניותבנסיבותמהתחשבותמניעה¬איןיסוד

צדדיםכלומר-רחוקיםצדדיםביןזאתלעומתהכלליים.הדיניםיחולוזהלעניין
לפנותואיןלפרשנות,המקורהיאהשטרחזות-יסודעיסקתביניהםאיןאשר

).473(שם,החיצוניותלנסיבות

מושאבשאלהאףליישמהוראויניתןכיסבורניאולםברםשטרית,שליחותלענייןאמנםהייתהשםהקביעה

מימוןקמור2227/96(הרצ')ת"אלעיל;איסכורפרשתגם(ר'השטריתהערבותלענייןכאןהמחלוקת

).1109)7(1998שלוםדינים,קרז'נרעופרנגדבע"מ1991והשקעות

כי:היתרביןנפסק,450)4(יחפ"דזילברשטין,נ'טננהויז143/64ע"אב.92

אינהשחתימתושוםעלפטוראינוהנתבעהנפרע,בידימוחזקשהשטרמקוםאבל
בידישישובלבדהשטרותפקודתל57בסעיףכאמוראול"פור"בוןבמיליםמלווה

יכולרגילהערבותהשטר.לפרעוןערבשהנתבעאחרותבדרכיםלהוכיחהתובע
אליהמתווספתאםהשטרפניעלבחתימהתינתןלאומדועפהבדיבורשתינתן

).456(שם,לערוב?כדינחתמהשהחתימהאחרתמהימנהראיה

כי:בענין זה , בין היתר,רוזנברגראו גם אשר נפסק בפרשת

כאשרמורידואינומעלהאינו(ב)57סעיףכדרישתהביטוישלהעדרואוקיומו
התובע,הואבעניננו)(כמועצמוהנפרעאםלשטר.סמוכיםצדדיםהםבעלי-הדין

לערוב.התכווןכישיוכחובלבדצורה,בחוסרערבותולקתהאםאףהנתבעחייב
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

אינהוזולשטר,מערבותלהבדילרגילה,ערבותלפנינושאזהוא,לכךהטעם
).199(שם,מסויימתצורהכלללבושחייבת

חתימתאםמינהנפקאשאיןהרילשטרסמוכיםצדדיםהםדנן,כבמקרההדין,בעליכאשרכימחלוקתאיןועוד,זאת.93

שכןונסיבתיות,חיצוניותבראיותלערובהכוונהאתלהוכיח,וניתן'המתאים'אינושלכאורהבמקוםשנחתמהאועירומההיאהערב

פהבעלאףלהינתןיכולהרגילהערבותשהרימסוימת,צורהדורשיםשאינםהרגיליםהערבותדינייחולוכזהבמקרה

)).17.1.02בנבו,(פורסםיזמותל.פ.ג.נ'ברזללוין80266/98(ת"א)ת"אגםר'(

הובאואשרוהראיותשפורטהנורמטיבילמתווהלבבשיםמעלה,המפורטכללאור.94

היאהסגולה)האליפסה(ר'החובשטרגביעלהנתבעחתימתכימסקנהלכללבאתיבפניי,

:לשטר, ויפורטו הטעמים למסקנה כדלקמןערבחתימת

אףהשטרפרשנותלצורךלפנותכאמורניתןקרוביםצדדיםלשטרהצדדיםבהיותא.

לנסיבות החיצוניות בדבר הכוונה לערוב.

כוונתועלחובשטרלעשותקלוףקלוישלכוונהעלמלמדהראשוןלהסכם29סעיףב.

.לחובותיהאישיתלערוב)3–2(הנתבעיםמנהליה

קלויחברתהתחייבויותכלבגיןהתובעתכלפי3–2הנתבעיםערבוהלקוחפתיחתבטופסג.

לפרוטוקול36ועמודהתובעתלתצהיר11נספחגם(ר'אישיתכערביםהמסמךגביעלוחתמוקלוף

לחובותלערוב,3-2המנהלים-הנתבעיםכוונתכיכןאםעולה).32–25שורות,26.12.17מיום

קלוי קלוף ברורה, מוצהרת  וגלויה .

מופיעיםהנתבע),לתצהירבנספח(ר'בכספתנשמרכישנטען"המקורי"החובבשטרגםד.

אשרבשטר,צוינוהפרטיםכינותנתזועובדהאף.המסמךבמרכזהנתבעיםשלהאישייםפרטיהם

המסמךבראשהוטבעההנתבעיםשניחתימותבצירוףחותמתהואשרקלוףקלויידיעלנעשה

.לערוב לו אישיתובתחתיתו, לאור כוונתם של השניים

במרכזאישיבאופןעליווחתםחתימתוהוסיףכהןכימלמדהדיוןמושאהחובבשטרעיוןה.

באופןהחתימהשהוספתברוראךהכחולים).והמלבןהאליפסהר'–האישייםפרטיו(לצדהמסמך

עלמעידהנפרדים)אחריםמקומות(בשניעליהשלווחתימתוקלוףקלוימחותמתבנבדלאישי,

ומציגה מצג שכזה.אישיתלערוברצון

הדיוןמושאהשטרגביעלהאישייםפרטיהםהימצאותלפשרהנתבעיםידיעלניתןלאאחרהסבר

.אישיוחתימתם עליו באופן

..אני":כערבהשטרעלחתםכידיןבעלבהודאתהודהבעדותוהנתבעמכך,למעלהו.

האלה,הדבריםאתוסיכמנובטלפוןיואלעםדיברתיהשטר...לנתי.אתמסרתישאניאמרתי
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מיוםלפרוטוקול48(עמוד"...לבדערבלהיותרוצהלאאניכישלו,חתימהבלייוצאלאשזה

).17–15שורות,23.1.18

גם(כמוהנתבעחתימתכיהנחרצתהמסקנהעולהומהםעצמםבעדמדבריםהדבריםז.

פרטיהםאתהשנייםהוסיפואףבכדילאוכיערבותחתימתהיא–כהן)שלהאישיתחתימתו

האישיים במרכז המסמך.

באופןחתםשכהןבטרםועוד(המסמךבתחתיתאלאשמולצדחתםלאהנתבעאמנםח.

משתנותאינןומהותההחתימהתכליתאולםברם),חותמתהבצירוףקלוףקלויבשםוכןאישי

זומסקנהמחזקיםמעלהודבריו,כערבאלאהשטרכעושהחתםלאהנתבעהשטר.גביעלממיקומה

באורח נחרץ.

בה.האמורלאמיתותקבילהאשרמצדודיןבעלהודאתכן,אםמהווים,לעילשצוטטוהנתבעשלדבריו.95

בהשישבהתנהגותאובכתבעל־פהדיןבעלשלהתבטאותהינהדיןבעלהודאתכיהיאהלכה

להוכחתהדרושה"זכות",לרבותהמושגשלהרחבבמובן"עובדה"שלבקיומההודאהמשום

שלישי,חלק,הפסיקהבראיהדין–הראיותעלקדמי,י'(ר'הצדדיםביןבמחלוקתהשנויעניין

).1389–1381עמודים,2009תש"עמהדורה

?שלוביםחיובים-הראשוןלהסכם29סעיף

ד"רחברתוכןובעליהקלוףקלויחברת"כינקבעבוהראשון,להסכם29לסעיףמפנההנתבע.96

".חציל ב.ר.נ ובעליה נתי ברנהולץ וימסרו שטר חוב וערבות אישית לעמידה בהסכם

שטרהדדיתימסרוהתובעתומנגדקלוףקלויכיהנ"ל29בסעיףהוסכםבסיכומיו,כוחובאלדברי.97

מוחלט"באופן"שבויההייתהשהיאמאחרקלוף,קלוידרישתלפיוזאתבהסכםלעמידהאישיתוערבותחוב

מפניעצמהאתלהבטיחהיאביקשהולפיכךממנה,בלעדיבאופןכמעטחקלאיתתוצרתלרכישתהתובעתבידי

מצידההחובשטרמתןאתהתנתהקלוףקלויהנתבע,לטענתהתובעת.מצדומפרהמעוולתהתנהגות

).13.3.18מיוםלפרוטוקול97עמוד(ר'התובעתמאתנגדיחובשטרבקבלתלתובעת

29מסעיףכמתחייבקלוףקלוילידישלהחובשטרמסרהלאשהתובעתומאחרלמעשההלכההנתבע,לטענת

לאהתובעתמכךיוצאוכפועלהתובעתלידיחובשטרלמסורקלוףקלוישלנגדיחיובנוצרשלאהרילהסכם,

).13.3.18מיוםלפרוטוקול98עמוד(ר'קלוףקלוינגדהשטרגבייתבהליכילנקוטועיקרכללזכאיתהייתה

קובע:,במסירה""חזקהשכותרתולפקודה(ג)20סעיף.98
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שטר שיצא מחזקתו של צד שחתם עליו כחוק מושך או קבל או מסב, חזקה שנמסר על ידיו מסירה"

".כשרה וללא תנאי כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר

בענייננו)(הנתבעהשטריהחייבעלמוטלהראייהנטל(ג)20בסעיףהקבועההמסירהחזקתלאור.99

הפגםבדברטענתואתכדבעילהוכיחנתבעעלהתקיים.לאשהתנאיוהןתנאיעלמסירהשהייתההןלהוכיח

)1(כ"גפ"דחוץלסחרבנקנ'בע"מבאופק615/88ע"א;111לעיל,זוסמן(ר'השטרבמסירתהנטען

פ"דפורשהנ'הרשמיהכונס4848/91ע"א;830)3(ל"זפ"דישובשארנ'נפתליקדש358/80ע"א;566

).313לעיל,לרנר;874)1(נא

לידי)3–2הנתבעים(באמצעותבפועלמסרהאכןקלוףקלויכילערעורניתנתשלאהיאעובדה.100

חבהשהיאבעתאמתבזמן-מעלהכמפורטבעליההתנהגותגםכמוזווהתנהגותההחובשטראתהתובעת

חובשטרלהלמסורהתובעתשלנגדיבחיובהותנתהלאהשטרמסירתכימלמדת-₪מיליון3כ-לתובעת

הנתבעאתמשתיקהלכשעצמהזועובדההנתבע.ידיעלהוכחלאאחרתברנהולץ.בעליה,שלאישיתוערבות

בענייננו מלטעון אחרת.

הקבועיםהתנאיםכאמורהתקיימושלאמאחרלהידחותהשטריתהתביעהדיןכיהנתבעטעןכן.101

קרוביםצדדיםהםהצדדיםבושמקום"הקובעתלהלכההפנההואהראשון,ההתקשרותלהסכם29בסעיף

לועומדתחוזה,פיעלחבותוכנגדקרובלצדהעומדתהגנהטענתכלאז[...]שלנובמקרהכמולשטר,

דהיינולהסכם,29סעיףלאורוזאתתנאיעלהייתההשטרשלמסירתוהנתבע,ב"כלטענת".השטרכנגדגם

מצידהמסרהלאהתובעתעודכלולפיכךנגדישטרקבלתשלבתנאיהותנתההדיוןמושאהשטרשלמסירתו

חיוביםזהשלובים,חיוביםזהמותנים,חיוביםב"והמדוברכאוחזלהיחשביכולהלאהיאחובשטר

).106–105עמודיםבהרחבה(ר'"פועלבתאינהההתקשרותאזנמסר,לאזהעודכלאזמקבילים.

מטעםהאישיתוהערבותהחובשטרמסירתכיהיתרביןנאמרבולתצהירו,81לסעיףהפנההנתבע.102

להסכם29סעיף(ר'התובעתמטעםאישיתוערבותחובשטרשלנגדיתבקבלההותנתהקלוףקלוי

לווהבהירהתובעתלמנהלהמקוריהחובשטראתמסרלאכהןידיעתולמיטבכימצייןהנתבעההתקשרות).

כהן,יואלוהוא,מטעמהחובשטרתמסורהתובעתכיהואקלוףקלוימטעםהחובשטרלמסירתהתנאיכי

.ספציפית, יעוץ משפטימטרהשל שטר החוב לצורךהעתקהסכים למסור לתובעת רק

לתנאילמעשהמפנהלהסכם,29סעיףמהוראתהנובעומקביל'שלובל'חיובבאשרבטיעונוהנתבע.103

לאואףהשטרמןכאמורעולהאינוהתנאיכילהדגישישמההסכם.להסיקוישכישנטעןלשטרחיצוני

ככל.זהבאופןלפרשהאוללשונהבניגודלהסכם29סעיףהוראתלתוךאותולקרואהענייןבנסיבותמצאתי
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(בפירוק)בע"מקלוףקלוינ'בע"מב.ר.נ.חצילד"ר54114-06-14(ת"א)תט

במידהלהוכיחובידועלהשלאהרי,פהבעלשהינובמסירהלתנאיהנתבעמתייחסלתצהירו81שבסעיף

הנדרשת ובראיות מהימנות.

שהיאצורךהיהעדיין₪מיליון3לתובעתחייבתהייתהקלוףשקלויהגםכיטען2הנתבע.104

עלבעמידהצורךוישהצדדיםשנישלהתחייבותפהשישמאחרקלוףלקלויערבותוכתבחובשטרתמסור

(עמודשהוסכםובמחירהזמןכלהסחורהאתקלוףלקלוילספקשחייבתהתובעתשלהבסיסיתההתחייבות

אתלותמסורשהתובעתזהעלעמדלאהואעדייןהאםנשאלהואלעילעדותונוכח).32–10שורות,51

תשובתו:להסכם,29בסעיףכאמורהמסמכים

אמרתי – זה היה כתוב בהסכם. כן.ת.

טעית, התרשלת קצת, שכחת, לא שמת לבש.

).4–1שורות,52(עמודלהיותיכולת.

ולערבותהחובלשטרבהתייחס),26.12.17מיוםהדיוןפרוטוקול(ר'בחקירתוהתובעתמנהל.105

שהםמה"לדבריווערבות.חובשטרלנתבעיםמסרהלאהתובעתכיאישרהתובעת,למסוראמורהשהייתה

לוהסברתיאיתי,דיבריואללשטר.להכניסמההמשפטיהיועץעםלבדוקאמורהייתיממניביקשו

אזחובה.ביתרתאצלםאנימקרהשבכלהכסף,סכוםאתלהםישההתחייבות,אתנותןאניפהשבעל

".הוא אמר – 'אם תהיה בעיה אני אקזז לך בסכום', שאני פטור

צריךהיהלאשהואהינהושגרסתולהסכם29לסעיףשינוינספחנחתםלאכילאשרהתבקשהתובעתמנהל

).32–24שורות,15(עמודהדבריםאתאישרוהואחוב,שטרלתת

קריאת.להידחותהנתבעטענתדיןכידעתינחהזו,בנקודההצדדיםלטיעונידעתישנתתילאחר.106

עצמאייםחיוביםבשנימדוברמשנהו.בקיוםהאחדמותניםחיוביםעלמלמדתאינההראשוןלהסכם29סעיף

לסכומיםכספיתחשופהבהיותההתובעת,אישית).וערבותחובשטר(מסירתלבצעהיהצדכלעלאשר

לדרושמצאולאשהנתבעיםבעודאישית,וערבותחובשטרלהיימסרוכיבתוקףודרשהעמדהגדולים,

בהןיהאאשרראיותהמשפטביתבפניהובאולאאישית.וערבותחובשטרמסירתוממנהלהמהתובעת

אתפה)(בעלפטרוכהן)(באמצעותהנתבעיםכיעלי,האמיניםלעילכמצוטטהתובעתמנהלדבריאתלסתור

התובעת ואותו מהמצאת המסמכים הנ"ל.

קלוף)(קלויהנתבעתכיעלי,המהימנההתובעת,מנהלועדותלעילהמתוארכלנוכחלגרוסכןאםניתן

התנהגותדרךעליותר,מאוחרבשלבהראשון,להסכם29סעיףהוראתלשינויהסכימוכהןמנהלהבאמצעות

עמדהלאוהיאניכריםכסףסכומילתובעתחבההיתהקלוףשקלויבעתנעשהכשהדברוחומרקלומצג,

,35)4(מופ"דבע"מ,הדרוםגזיתנ'בע"מלשיווקחברהפזגז4956/90ע"א(ר'הראשוןההסכםבתנאי
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(פורסםבע"מחקלאילייצואחברהאגרקסקונ'בע"מ(ישראל)פיננסקופאס7281/15ע"א;39–38

)).22.5.18בנבו,

להתגונןלנתבעהותראםבעינייספקלעיל,17–10בסעיפיםלמפורטאףלבבשיםועוד,זאת.107

הנתבע).לתצהיר98–92סעיפים(ר'השטרלביצועההתנגדותבשלבידועלהועלתהבכללזוואםזו,בטענה

כילהוכיחהנתבעבידיעלהלאכידעתינחהבפנישבאוהראיותכללבחינתולאחרפנים,כלעל

מסירתשלבתנאימותניתהיתה,שנמסר)(ובמועדלתובעתלביצועשהוגשהחובשטרמסירת

'ייעוץלצורךלתובעתנמסרהשטרכיאוקלוף,לקלוימנהלה)ושלהתובעת(שלנגדיחובשטר

משפטי' בלבד.

האם שטר החוב הוגש על ידי התובעת לביצוע בזכות

המתווה הנורמטיבי

:כיהיתרביןנקבע)3.9.09בנבו,(פורסםפלוניתנ'פלוני2126/09בע"מב.108

לפקודת26סעיף[ראו:תמורהבמתןשטרשלאכיפתואתמתנההשטרותפקודת
זוסמן)].(להלן:)1983שישית,(מהדורה118שטרותדיניזוסמןיואלהשטרות;

צד"כלולפיו:התמורהלענייןחזקהקובעהשטרותפקודתל(א)29סעיף
שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך".

הטועןהנתבעעלהינוההוכחהנטלהשטרותפקודתל(א)29סעיףפיעלאכן,
להזכירנדרשאינוהשטריתהעילהפיעלוהתובעלכישלונה,אותמורהלהעדר
שטרותדינילרנרשלום(ראו:התמורהמתןואתהיסודעסקתאתהתביעהבכתב

אםואולם,).120-119בעמ'לעיל,זוסמן,לרנר);(להלן:)2007שנייה,(מהדורה222
עלהואמקלפלונית,עסקהבעבורניתנוהשטרותכיבתביעתוהזכירהתובע
נפגמהעסקהאותהבמסגרתכילהוכיחהואלעשותשעליוכלאשרהנתבע

התמורה או שלא היתה קיימת מלכתחילה.

חזקההשטרעלמצויהשחתימתוצדכל,(א)29סעיףשמכחהרישטריתתביעההתביעהבהיות.109

הוכחתלצורךאוהחובשטרנערךלהבטחתהאשרהיסודעסקתפרטילהוכחתהנטלערך.בעדלוצדשנעשה

האוחזלטובתחזקהיוצרשטרהנתבע.עלמוטלתמורההעדרבדברטענהזאתובכללאחרתהגנהטענתכל

ע"א;647)1(מהפ"דסופרנ'אריהבן562/88ע"א(ר'מחברו""המוציאבגדרהואהשטר,חותםבו

(פורסםשמיטההארץאוצרנ'לסרי22401-05-14(מרכז)ע"א;445)1(כטפ"דמדרנ'שגן421/74

).302–291לעיל,לרנר);22.9.14בנבו,

בתביעההראיהנטליכללאתלהעבירהיאהפסיקהמדיניות"כיבהמשךזהבענייןלרנרמצייןכן

שטרנטילתהחוזית.לעילההשטריתהעילהביןהפעראתלהעמיקכדיהנתבע,שללשכמושטרית

ע"פלוהיושלאשוניםיתרונותלתובעלהעניקהתכוונושהצדדיםמלמדתחוזיתהתחייבותלחיזוק
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זכותהוכיחאםרקהשטראתלפרועזכותואתלממשיכולבטחוןשטרמקבלהיה"לו–החוזיתהעילה

(שם,"מסוכלתהיתההשטרנתינתידיעללהשיגהצדדיםהתכוונושאותההתועלתאזכיהחוזה,מכוח

313.(

השיקיםואתחובותיהפרעההתובעת,כלפיהכספיותבהתחייבויותיהעמדהקלוףקלויכיובתמציתהיתרביןטעןהנתבע.110

עללאספקההעסקהתנאישינויתוךהסחורהאספקתאתלעצורהחליטהחד־צדדישבאופןזוהייתהוהתובעתכסדרםהמעותדים

חשבונההתנהלאצלופאג"יבנקמולאלנזקלרבותנזקים,קלוףלקלויגרמההתובעתהתנהלותכיטועןהנתבעבלבד.מזומןבסיס

לתצהירו).62–22סעיפיםבהרחבה(ר'השוטף

עלמוטלההוכחהנטלכיהעובדהובהינתןבפנישבאוהראיותבחנתיהצדדים,לטיעונידעתישנתתילאחר.111

עללה,קלוףקלויחובפירעוןלתבועהזכותלתובעתעמדהלאכילהוכיחהנתבעבידיעלהלאכימסקנהלכללבאתיהנתבע,

.דרך הגשת שטר החוב לביצוע

מצבה הכספי של קלוי קלוף

10(עמוד2010שנתשלהראשונהבמחציתהוקמהקלוףקלויכיהיתרביןצייןבעדותוכהן.112

בהפסדיםהייתההיאהחברההקמתלאחרשנהשחצילהיותיכולהאםנשאלכהן).23.1.18מיוםלפרוטוקול

2010שבמאזןלהאמיןליקשה2010ב-רקנפתחהוהחברהמאחרתראה,"תשובתו:₪,מיליון6של

כמהזוכרלאאניאבלשקל,מיליון6שלהשקעותשהיולהיותיכולשקל.מיליון6שלהפסדהיה

לבעיותנקלעוהמפעלמאחר"כיכהןטעןעדותובהמשך).8–1שורות,13(עמוד"הפסידההחברה

בגללנזקים,שקליםאלפימאותעללנושנגרםפגומה,סחורהבגללקשות,תזרימיות

ולצורךחציל"ל"ד"רעזרהלטובתנוסףכסףלגייסנאלצנוחציל""ד"רשלפגומהסחורה

בנישלשותפוחברו,מידידו,הלוואהביקשהקלוף","קלויזהביקשנוהלוואה,ביקשנוזה

שורות,13(עמוד"כזהמשהואופציות,מניות,אחוז3קיבלוהואשקלים.מליוןשלרחימי

קצוב.חלקיתמורהכשלוןבטענתלהתגונןלנתבעהותרלאכזכור).18–14

)),1ת/(מוצגקסנ'כהן31700-03-15ה"פ(בירושליםהמחוזיהמשפטמביתדיןפסקלכהןהוצג.113

ובשנתלקשייםד"ח)–קלוף(קלויהחברהנקלעהפעילותהלתחילתבסמוךכבר"כיהיתרביןנקבעבו

אוקטוברבחודש"כינקבעהדיןבפסקכיכהןבפניהוצגעוד".₪מיליון6שלבסךהפסדיםצברה2012

לספקים,כבדיםחובותבשלשקלמיליוןחציאחדכללחברהלהזריםרחימיומרכהןמרנאלצו2013

מפעללהקיםכדיבינינו.הבעיהזואז"תשובתו:".המסיםולרשותהחברהלעובדיפאג"י,בנק

מפעליםשהקימוכמוניואנשיםחזון,הרבהאשראי,הרבהעצמי,הוןכסףהרבהלהביאצריך
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במקרהולצערישקלים,מליוניהזרימונכסים,מכרוסיכונים,לקחושמש,ובביתבנגב

).24–1שורות,15(עמוד"תקיןולאנגדנושהוצגמזויףחובשטרעלבסוףנפלוהספציפי

(ת"א)פר"קתיקבמסגרתפירוקבקשתכנגדההגישוקלוףקלויעובדיכילכהןהוצג.114

קיימיםהעובדיםידיעתלמיטבכינכתבהבקשהבמסגרתוכי)3ת/מוצג(ר'24546-07-14

לההיואכןהאםנשאלהואלבקשה).9סעיף(ר'₪מיליון10כ־שלבגובהחובותקלוףלקלוי

".הרבה הרבה הרבה פחותחובות בסדר גודל שכזה והשיב "

בסוףקלוףקלויחברתשלוההפסדיםההתחייבויותגובההיהמהלומריכולהואהאםנשאלהנתבע.115

).31.12.12ליוםכספי(דו"ח4ת/למוצגבהתייחסוזאתהחברה,שלוהפסדרווחלדו"חבהתאם2012שנת

תשובתו:

מליון5או.12-ו11כמצטבר,שקלמליון6שלהפסדפהשישכתובאזת.
שקל, זה לא ברור. וההתחייבויות מתקזזות אחד בשני.

אתהשקלים,מליון6שלהפסדלחברה,2012שנתשבסוףאומרתזאתש.
רואה את זה פה,

.במצטברת.
?2011שנתבסוףשלהההפסדהיהומהבמצטבר.ש
.שקלמליון2.6-ושקלמליון3.3ת.
לסוף2011שנתמסוףשקלים,מליון3-בכגדלשלהההפסדאומרת,זאתש.

.2012שנת
).32–19שורות,41(עמודכן.ת.

באופן₪,מיליוןשלבגובהקסמחברתמצוקהבשעת"עזרה"קיבלהקלוףקלויכיאישרהנתבע.116

היהזהפעם"לי,פארחברתדרךאופאג"יבבנקהחברהשלהבנקלחשבוןהוזרמוהנראהככלאלהשכספים

).23–1שורות,37(עמוד"שקלאלף300ופעםשקלאלף700

).24.1.18ביוםהנתבעידיעלהמשפטביתלתיקצורףביזנסקסחברתעםקלוףקלויהסכם(העתק

מועדלאחרבסמוךכספייםלקשייםנקלעהקלוףקלויחברתכיכן,אםעולה,שהוצגומהראיות.117

נזקקהאףוהיא₪מיליון6כ־שלגודלבסדרהפסדיםמצוינים2012לשנתוהפסדרווחבדו"חוכברהקמתה,

ניתןלאבחשיבותהלהמעיטניסושהנתבעיםזומעובדה₪.מיליוןשלבסכוםקסמחברתכספילסיוע

להתעלם, והיא בהחלט מלמדת ומשליכה על התנהלותם המפירה של  הנתבעים בהמשך .

החוב - אופן חישוב סכום השטר

והשיב:בשטרהתחשיבאתביצעהואכיצדנשאלהתובעתמנהל.118
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הלוואהלקחתיכשאני,150השוטףגםבהסכם,שיש.האשראיתנאילפיזהת.
התשלומים,אתפעםעודלישדחוקלוף""קלוילטובתשקל,אלף650מ"אוסם",

בחודש,והוקפצושלהם,התאריכיםששונוהשיקיםוכלתשלומים,בעשרה
הערךימילפייום,180-ו150-לשחרגומה,95לשוטףומעברושלושה,חודשיים

של החשבוניות בהפרש התשלום, בוצע תחשיב הריבית.
150עודלשלםאשראי,להםשישהאלה,ימים150-העלגםלקחתכלומר,ש.

השטר.מילוישלבתחשיבנכון?והצמדה,ריביתלקחתהאלה150-העלגםיום,
לא.95שוטףלפישהיו,התשלומיםכלאבללזה,טכניתנכנסתילאאנית.

.150-בגםעמדו
האפס?מיוםאו96-המהיוםהשופט:כב’

).23–20בעמודיםעדותוגםר';16–5שורות,19(עמוד.96-המיוםלא,ת

כרטסת"והשיבלמילויהשטרסכוםאתקבעהואכיצדנוספתפעםברנהולץנשאלעדותובהמשך.119

ידיעלשנקבעהוהריביתהוחזרושלאאריזותואישור,סיכוםולפיחשבוניותלפיחשבונות,הנהלת

).13–10שורות,38(עמוד"הדיןעורךעםהחשבוןרואה

והשיב:₪מיליון3עלוהצמדהריביתלקבלזכאיהואמדוענשאלהוא

שאתםמהשלהריביותעלמגישאניהפרה,והיתהשהגשתי,ברגעאני,כי
הריבית.עלמחלוקתישמחלוקת.שאיןשמחאנישקלמליון3עלבעבר.פיגרתם

(עמודהתהליך.בסוףגדולהריביתתהיהכילכם,לעזורמוכןאניבריביתבוא,אז
).17–12שורות,33

התובעתכיבטענהלהתגונןלנתבעאושרלא6.12.15מיוםלהחלטהבהתאםכייודגשדברפתח.120

ולהתגונןלהרחיבה,אוהגנתוחזיתאתלשנותלנתבעיתאפשרלאמשכךחריגה.ריביתבסכוםבשטרחייבה

רו"חשלהדעתמחוותיתעלםאףהמשפטביתמשכךבשטר.המופיעהריביתחיובכלפיכלשהןבטענות

ההצמדהחיובי"תחשיבאתלבדוקהייתהתכליתהואשר,30.7.17מיוםמטעמושהוגשהברוךאורית

והריבית" שבוצעו "בעת מילוי סכום שטר החוב שהוגש לביצוע".

כיטעןוהוא₪,מיליון3היההתובעתשלהאובליגו2014ינוארבחודשכיהתובעתלמנהלהוצג.121

" ובהמשך:אין קשר לאובליגו"

חדלשלםשהפסקתםברגע,5.1-מלאובליגו.קשראיןאבליודע,לאאנית.
הםאחר.להליךנכנסנולפני,וחצימשנהסחורהבגיןהתשלומיםכלאתצדדית,

כללרדתהישן.החובעלפריסהולעשותסחורהעבורבמזומןלשלםאמוריםהיו
יכוללאאניבנק,לאאנייבין.שאדונירקמליון,3-מהשקלאלף80-בחודש

לשאת אותם על הכתפיים.
יולישלההסכםאתיש2014בינוארלשאלה.תשובהקיבלתילאעדייןאניש.

תשלום,תנאי-קובעשהוא,2013
הגענונוספתפעםאנחנובהסכם,עמדתםשלאברגעבו.עמדתםלאת.

ישהמצאנו.שאנחנולאזהידכם.עלהוסכםשגםבמזומן,סחורהשללדרישה
גםלפשרות.להגיעשניסינובנסיוןאליהם,שהגענוהדין,עורכיעםשהיוהסכמות

לאבהםגםואני,בנייואל,אוואנייואלבינינו,והחלטנועמדנושאנחנובהסכמים
).19–8שורות,25(עמודעמדתם.
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500,000₪שלבשוויבינוארחדשהסחורהלקחהקלוףקלויכילברנהולץהוצגעדותובהמשך.122

.2013יוליחובחשבוןעללהיזקףצריכיםהיואשר500,000₪שלסך2014בינוארשילמהוהיא

תשובתו:

אתשהפרתםברגעכי-למהלךאסביראנילהיזקף,יכלולאהםלא,ת.
האופציהמשותפת,בהסכמהלהמשיך,יכולנוולאהדרךכללאורךההסכם
היההתיק,אתלפתוחמינוארותביעה,לפועל,הוצאהלהגישולאלהמשיךהיחידה

בזה.זהתלוייםהיינואנחנוכיותחיו,תמשיכושאתםלנשימה,אווירלכםלתת
בו.עמדתלאאתהההסכם,כלכיההסכם,עללדברמהאיןלהבנות.הגענו

לךאראהאניתרצה,אתהאםאבלשיש,מהשלהנתוניםמבחינתתקף,ההסכם
בהסכם.עמדתםלאשאתםסעיפים30או20
עובדתית, קיבלת בחודש ינואר רווח ממליון וחצי?ש.
לא יודע.ת

לא יודע. בארבעה החודשים האלה קיבלת מליון וחצי? עובדתית.ש.

בערך.  בערך, אבל אני לא נכנס פה לדברים מדויקים.ת.

מליון.1.2האלההחודשיםבארבעהסיפקתעובדתיתש.

).16–4שורות,29(עמודבערך.ת.

ובהמשך:

אספקותעבורעכשיו.כסףמקבל'אני-אמרתכבר2014בינואראתהאבלש.
מזומן'.

250-השלהשיקהזה,בהסכםגםשהשיק,ברגע-מהלךאגידאנילא,ת.
אתהמאובליגו,הדוחאתאוציאאני,זהמלפניעברושלאשיקיםועודהוחזר,
העיוותים,אתמתקניםשלאזמןכל-אמרתיואנילינואר.גםחסרכסףכמהתראה
ממשיךהיהוהכלבפיגור,אצלישהיוהשיקיםכלאתלשלםאפשרותלךהיתה

).9–3שורות,30(עמודכרגיל.

עלעמדהלתובעתקלוףקלוישלהחוביתרת31.1.14ליוםנכוןכילברנהולץהוצג.123

חובלאזהבאובליגו,חובלמעשה"הואזהסכוםכילאשרנתבקשוהוא3,090,928₪

". תשובתו:לפירעון מיידי

לא, זה הסחורה והאריזה.ת
סחורה ואריזה, שזה לא עומד לפרעון מיידי.ש.
).31–26שורות,30(עמודלפרעון.עומדלאזהבהסכם,עומדיםהיואםת.

כמו כן העיד ברנהולץ כי:

באמתאפריל,מרץ,ינואר,פברואר,-האלההחודשיםשבארבעהליתאשרש.
חודש.כלשקלאלף85ירדוהם
לא ירדו.ת.
לא ירדו.ש.
).10–6שורות,31(עמודהיו..לאעודאזבכסף.ירדולאבניירת,ירדות.
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ובהמשך:

אםחובםאתפורעיםהיוהםהריחובם.אתפרעוטרםהם-אומראתהש.
אתה היית ממשיך לעבוד לפי ההסכם.

אני עמדתי לפי ההסכם, הם לא עמדו.ת.

תנאיאתצדדיתחדמשנההיתהלאהתובעתאםהשאלה.אתסיימתילאש.
התשלום,

חדלשלםמפסיקההיתהלאהנתבעתאםצדדית.חדמשנההתובעתת.
גםהיאהכסף,עלהביתהבעלגםשהיאומחליטהלבעיותליוגורמתצדדית

התליין, גם הקברן וגם עשרה למניין, כי הוא בן אדם דתי, אז הכל היה בסדר.
גםצריכיםלאהםאומר,בעצמךאתההריהשאלה.אתשואלעדייןאניש.

האלהובחודשיםשהיה,מהכלהעבר,עבורוגםבמזומןהשוטףגםעבורלשלם
ינואר עד אפריל ניסינו להגיע להסכמות עם התובעת.

לאשצריך.ההתרעותאתגםקיבלוהםלהסכמות,להגיענסיוןכדיתוךת.
פגישותשלמאודגדולמספרהיולפשרות.לגששנסיונותרקהיוהבנות.נסגרו

השלבהבנהגםלעבוד.לנשימהאווירלהםנתתיכדי,תוךובינינו.הדיןעורכיעם
ההלוואהאתאפילוהתשלומים.שלבקטעוגםעמדולאהםבחודששקלאלף80-

נבזותם,ברובאותם,גםשקל,אלף65שלתשלומיםעשרהמ"אוסם",שלקחתי
).17–5שורות,32(עמודחזרו.אלאהאחרונים,השיקיםאתשילמו,לאהם

הרבותהארכותלאור"כיהיתרביןנאמרבולתצהירו,69לסעיףהופנהברנהולץ.124

אומרכשהואנשאלוהוא",התחייבויותיהם...לביצועלמתחייביםהתובעתבשםשאפשרתי

כלעלמדבראני"תשובתו:,2014אפרילעדשמינוארהתקופהעלמדברהואהאם"התחייבויותיהם"

", ובהמשך:התקופות

לכיסוידאגוולאההסכמיםאתהמתחייבים"משהפרואומראתה70בסעיףש.
חובות החייבת". כשאתה אומר "חובות החייבת" אתה מתכוון לאובליגו הזה.

זה לא אובליגו, זה חוב.ת.

לחוב?ש.

כן.ת.

מבחינתך זה חוב, עומד לפרעון מיידי.ש.

כן.ת.

.2000מיולילהסכםקשרבליש.

אניעמדתם,ולאשילמתםכשלאשהיה,מהאחרישקרובתהליכיםלא,ת.
מיניבכללעמודשהמשיכואפילואפריל,מרץ,פברואר,מינואר,מבחינתי
אתםהזאתהתקופהבכלגםעמדתם,ולאלפשותלהגיעשניסינוהסכמים,
).19–2שורות,34(עמוד.והתראותמכתביםקיבלתם

לסיכום סוגיה זו

הוסכם).4מש/מוצג(ר'2011נובמברבחודשהחלההצדדיםביןהעסקית-חוזיתהיחסיםמערכת.125

.80+שוטףשל(ממוצע)בתנאי2012יוליחודשולאחר95+שוטףבתנאייהיההתשלוםכיהצדדיםעל
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בתנאיעמדהלאהעגום,הכספימצבהרקעעלקלוף,קלויכיברורותעולההראיותמחומר.126

הסדרתלצורךהתשלומיםהסכם2013יוליבחודשכברהצדדיםביןנחתםולפיכךהמוסכמיםהתשלום

שלסך)2013יוניחודש(עדשסופקהסחורהבגיןלתובעתקלוףקלויחבהעתבאותההחוב.פירעון

.₪מיליון2.961בכ־הסתכםהחובודולבים,אריזותבגין192,000₪כ־שלסךוכן,₪מיליון2.76כ־

חובפרמטרים:משלושהמורכבאשר,סכום3,455,935₪שלסכוםעללביצועהוגשהחובשטר.127

מסתכמיםהללוהחובות(שניש"ח97,577בסךאריזותבגיןחוב,2,829,538₪ע"ס(קרן)שוטף

₪.528,798בסךוריבית),ש"ח2,927,115בכ־

מיוםקלוףקלוימטעםאפרתגב'של(מיילהתובעתמטעםלחנהגב'לתצהיר3לנספחאףלבתשומת

.לתובעת2.866₪כ־שלבסךבחובקלוףקלוימטעםדיןבעלהודאתבוקיימתאשר)9.3.14

את)2014יוניועד2013(יוליהחודשיםבמהלךכללהקטינהלאקלוףקלויכיונוקבבוחןבמבטכןאםעולה

למעשהעלהסחורהאספקותבגיןהחובהואנהפוך,לתובעתהעבראספקותמושאהמצטברחובה

.מיליון2.83לכ־מיליון2.76מ־

להסכמיםבהתאםבהתחייבויותיהעמדהקלוףהנתבעת-קלויכיכמתחייבהנתבעידיעלהוכחלא.128

העברחובשלועקבימשמעותיהדרגתי,צמצוםהייתהשתכליתוהמאוחרההסכםבהוראותובמיוחדלעיל

לצד פירעון חובות בגין הספקה שוטפת, כפי שאף מעידות בו מילותיו במבוא:

שיתוףלהמשךמנגנוןלקבועוכןמלאבאופןהחובפרעוןאתלהסדירמבקש1אוצדוהואיל:"

היתרביןכקבועלתובעתלהמציאהתחייבהקלוףשקלויהשיקיםכללכיהוכיחלאהנתבע".הפעולה

גם(ר'ומועדםבמלואםנפרעוהאםנמסרוובאם(פיזית)להנמסרואכןהמאוחרלהסכם4ו־3בסעיפים

).32ובעמוד25–23שורות22בעמוד;17–15שורות21בעמודברנהולץעדות

כיואומראקדיםקלוף.קלויע"יבוטל6.1.14זמ"פ250,000₪ע"סשיקכיהוכחשבעובדהכעניין.129

42–38סעיפים(ר'בעיניואמינהעלימקובלתלביטול,הסכמתונתןלאכיהתובעת,מנהלשלעדותו

לתצהיר עדותו שלא נסתרו).

אישורממנווקיבל"התובעתמנהלעםשדיברלואמרשכהןהשמועה)מפי(עדותהעידהנתבע.130

).25–21שורות,55(עמוד"זהאתהפקידזאתבכלנתיו"השיקאת"להפקידשלא

יוליבחודשכברקלוףלקלוישסופקהסחורהבגיןניתנה250,000₪סךעלהשיקכיבחקירתולנתבעהוצג

"מהמציאותרחוקלאזהאבלהתזרים,אתפהליאיןכיזהאתלאשריודעלאאני"תשובתו,2013

).12–9שורות,56(עמוד
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250,000₪בסךהשיקתמורתאתקיבלהכיהודתה(מנהלה)התובעתכיטעןאףבתצהירוהנתבע.131

מכתב–התובעתמנהללתצהיר18נספחלתצהירו;ידנספח(ר'300,000₪בסךשקיבלהתשלוםבמסגרת

).30.4.14מיוםהתובעת

ניתןלאכייצויןדברפתחלתובעת.שהופנהלמכתבבמענהבאהנ"לידנספחממש.זובטענהמצאתילא

להתעלם, כפי שמנסה הנתבע, מן האמור למשל בסעיפים ב ו־י לאותו מכתב.

1.2מינוס₪מיליון1.5(300,000₪שללסךביחסהנ"ללמכתבחבסעיףהאמורעליהבומטילהנתבע

להלן).137סעיףר'₪;מיליון

מכתבסיפתגם(ר'כדיןשלאבוטל6.1.14זמ"פ250,000₪סךעלהשיקכיוחוזרתשבההתובעתכייצוין

מכך,למעלה).15נספח–20.3.14מיוםומכתבהמטעמהלתצהיר11נספח–19.3.14מיוםהתובעת

שבוטל.זהשיקסכוםבגיןתשלוםמהווהבקושי300,000₪שלהסכוםכיבמכתבההוסיפההתובעת

המכתבבשולי(כאמורלטעוןהנתבעשמבקשאתהנ"ללמכתבחבסעיףמהאמורלהביןניתןלא.132

סךעלהשיקלהצגתמקוםהיהשלאמאשרתהתובעתכאילויד)בנספחכוחולבאשנכתבובדבריםידבכתב

₪.300,000שלהסךבמסגרתנפרעזהשסכוםלפילפירעון,250,000₪

יוליבחודשכברשסופקהסחורהבגיןניתן250,000₪סךעלהשיקמעלה,הנתבעשהעידכפי.133

מיתרתאחוזים10ל-מגיעלאאפילוהנ"להתשלום"הנ"ללמכתבחסעיףבסיפתשהודגשוכפי2013

).9–3שורות,30בעמודהתובעתמנהלעדותגם(ר'"חובכםקרן

(בניהולוקלוףקלוישלהכספיתלהתנהלותהביחסלהלן,כמפורט,הנתבעשלרצונושביעותחוסר.134

יוםבבואבפירעונםתעמודאםלדעתמבליבעתידפירעונםשזמןרביםשיקיםמשכהשהיאבכךכהן)של

פקודה (כפי שאכן אירע בענייננו), מלמד גם הוא על המצוקה בה הייתה שרויה קלוי קלוף, כמובא להלן:

תשלום,תנאילפישיקיםלתתצריכיםשאתםבהסכם,שכתובמהכלומר,ש.
זה מבחינתך לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה התזרים.

250מפקידהיהאחדשביוםאוסם,שלכניסהלפעמיםישרקרלוונטי.מאודת.
תזרימי,במצבהיינולאכנגד.להיותצריךהיהוזהשקל,אלף300אושקלאלף

שורות,56(עמודלשם.אולפהשקלמליוןשלעודףפתאוםשלאשראילתתשיכול
20–24.(

ובהמשך:

נשלםמתיהגמישותכלאתלנוישקלוף","קלוי'אנחנו,-אומרבעצםאתהש.
עלשומריםאנחנותזרים,יהיהלאתזרים,יהיהלנו,יהיהלאלנו,יהיה-תלוילנתי.

שאתהמהזהההסכם'.לפישיקים,מראשנתןלצלןרחמנאויואל,הגמישות.
אומר, שזה התפרעות, כמו שאתה קורא לזה.
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.התפרעותזומראש.השיקיםכלאתנותןהיהכשהואזההתפרעותלא,ת
לתאריךמראששיקיםלתתולאהתקין.זההפרעון,לפנייום30שיקולתתלבוא

).12–6שורות,57(עמוד.התזריםיהיהמהלדעתבליידוע,לא

,15,17,18,20,21נספחיםלמשל(ר'התובעתמנהללתצהירשצורפההענפהההתכתבותגם.135

במתןוהצורךכמתחייבהעברחובותבפירעוןהצורךעלרבותהתראותניתנוקלוףשלקלוימלמדת)22,23

(ר'כסדרוהשוטפותהאספקותבתשלוםלעמודאףנדרשהוהיא2013משנתלהסדרבהתאםהמחאות

ניתנהכילהוכיחהנתבעבידיעלהלאכיכאמור,מסקנה,לכללבאתייוםשלבסופו).15נספחלמשל

.6.1.14זמ"פ250,000₪סךעלהשיקשללביטולומראשהתובעהסכמת

שלא),2מש/(מוצגהצדדיםידיעלהחתוםלקוחפתיחתטופסבסיפתלקבועבהתאםכילצייןגםלמותרלא

שסוכמוהתשלוםתנאיעללשמורמתחייביםאנו"כיהיתרביןהנתבעיםהתחייבובתוקף,ועמדבוטל

שהיא,סיבהמכלהבנק,ידיעליוחזרחובנו,לכיסוילכםשנמסרוהשיקיםואחדבמידהכיומסכימים

" (שם, למטה).תעמוד כל יתרת חובנו לכם לפרעון מיידי

מולאלקלוףקלוישלהכספיתלהתנהלותבאשרחשבונאיתחוו"דהנתבעמטעםהומצאהלא.136

קלוישלהחשבונותמנהלתאףואילך.2013יולימחודשובמיוחדהחוזיהקשרתחילתלמןהתובעת

קלוף(גב' אפרת) לא זומנה להעיד מטעמו .

כנספחיםהיתרביןעדותהלתצהירצרפהלחנהאיריסהגב'התובעתשלהחשבונותמנהלתכילזכורראוי

בגיןהמשלוחתעודותהעתקואתהנתבעתאצלקלוףקלוישלהחשבונותהנהלתכרטסתאת2ו-1

אפרתלגב'תשובתהמיילצורף4.כנספח2014ל-2011השניםביןקלוףלקלויהתובעתשסיפקההסחורה

היוםועד2012משנתהנהח"שתנועתכרטסת"אתלעיונהלהעבירזונתבקשהבמסגרתוקלוףבקלוי

.לתצהירה)סיפה6(סעיףקלוףקלויע"יאליההועברלאהמבוקשהחומרלדבריה..".ליששלחתמהולא

במונחיהיה)₪מיליון2.92כ-(בתצהירההתייחסהאליוהסכוםכיהשיבה,26.12.17מיוםבעדותה

לפרוטוקול).6–5(עמודים"חשבוניותנטו–"קרן

שלסךלתובעתשולם2014ינואר–אפרילהחודשיםבמהלךכיאישרהתובעתמנהלאומנם.137

התובענה.לדחייתולהוביללנתבעלסייעבידהאיןזועובדהגםברם₪,מיליון1.5כ־

₪.מיליון1.2כ־שלבגובההתובעתע"יסחורהשלשוטפתאספקהבוצעההנ"להתשלוםבגין–ראשית

התובעתמולבהתנהלותהקלוףקלוימחדליכלללתיקוןלהביאכדי300,000₪ביתרתהיהלא–שנית

הסחורותאספקתבגיןביותרהגבוההחובבגיןלתובעתלשלםהתחייבויותיהאתזמןלאורךובהפרותיה

).34בעמודברנהולץעדותלעיל;133–127סעיפיםגם(ר'בעבר

זוהיאקלוףקלוילפיהאימון,בהליתןומצאתיעלימקובלתזובסוגיההתובעתמנהלשלעדותו–שלישית

התשלומיםכלאתצדדית,חדלשלםשהפסקתםברגע"וכדבריוהמאוחר,הסכםתנאיבכללעמדהשלא

ולעשותסחורהעבורבמזומןלשלםאמוריםהיוהםאחר.להליךנכנסנולפני,וחצימשנהסחורהבגין

הוחזר,250-השלהשיקהזה,בהסכםגםשהשיק,ברגע-מהלךאגידאני....הישןהחובעלפריסה
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לינואר.גםחסרכסףכמהתראהאתהמאובליגו,הדוחאתאוציאאניזה,מלפניעברושלאשיקיםועוד

אצלישהיוהשיקיםכלאתלשלםאפשרותלךהיתההעיוותים,אתמתקניםשלאזמןכל-אמרתיואני

.עדותו)לפרוטוקול30ו־25(עמודים"כרגיל..ממשיךהיהוהכלבפיגור,

מאחרלביצועהשטרלהגישזכותלתובעתעמדהלאלפיההנתבעטענתאתלדחותאףמצאתי.138

בגובההתובעתאצלספקיםאשראילקלויעמדלשיטתו,לאמור₪מיליוןשלושהעלעמדקלוףקלוישחוב

לפירעון(האובליגו)החובאתלהעמידהיהניתןלאולפיכךממנוחרגהלאשהיא₪,מיליוןשלושהשל

ולגבותו באמצעות שטר החוב.

בהסכם"אשראי".או"אובליגו"המונחיםשלזכרםבאלא2011נובמברמחודשהראשוןבהסכם.139

החלשתסופקסחורהבגיןכיהיתרביןעתידיים''תשלומיםשעניינו6בסעיףאופרטיביבאופןנקבעהשני

לאהכללישהאובליגוובלבדיום150שוטף+עליעמדוהתשלוםתנאי2013שנתלסוףועדיולימחודש

תשלוםתנאיקביעתעםבקשרהוגדר₪מיליון3שלהאובליגודהיינו.₪מיליון3שלמצטברסךעליעלה

קריאתכיסבורניבלבד.זוולתכליתואילך2013יולימחודששיתבצעולאספקותביחס150שוטף+של

ספקים.אשראיולא"חוב"פירושושימושבושנעשה"אובליגו"המונחכימלמדת2013יולימחודשההסכם

הואכמהימנה.לאמצהומצאתיוקוהרנטיתעיקביתהייתה'האובליגו'בנושאהתובעתמנהלשלעדותו

לפירעוןחובלאזהבאובליגו,חובלמעשה"היא3,090,928₪שלבסךהחוביתרתכילאשרנתבקש

)31–26שורות,30(עמוד"לפרעוןעומדלאזהבהסכם,עומדיםהיואם"והשיב:זותזהשללהוא",מיידי

).19–2,שורות34(עמוד"חובזהאובליגו,לאזה"ובהמשך:

מעליםהצדדיםאםהראייה.נטלועליומחברוכמוציאכאמורנחשבהנתבעשטרפיעלבתביעהמזו,יתרה.140

ביתואםגרסתובנכונותהמשפטביתאתלשכנעהנתבעעלמוטלהתביעה,מושאלשטרביחסשונותגרסאות

45/76ע"א;258–257לעיל,לרנר(ר'העליונהעלתהאהתובעתשלידההנכונה,הגרסהבקביעתיתקשההמשפט

בענייננו,אףיפהכוחהזופסיקהב).792)3(לדפ"דפישמןנ'גרבוב326/89ע"א;183)2(לאפ"דמעגלנ'קליין

ככל שבית המשפט היה מגיע למסקנה כי כפות המאזניים מאוזנות.

דרישתנוכחלפיהןוהמתחייבת,הנדרשתבמידהטענותיוהנתבעידיעלהוכחולאכיסבורני.141

טרם350,000₪כ־שלכוללבסכוםהמחאותחזרו(בהווה)אספקותבגיןבמזומןלתשלוםהתובעת

"חובבגיןבתשלומיםעמדהקלוףקלויכילהוכיחהנתבעבידיעלהכימצאתילאאףלביצוע.הוגששהשטר

העבר" כמו גם בגין האספקה השוטפת במלואם ובמועדם והקטינה את חובה כמתחייב.

כיהנדרשתבמידהולשכנעלהוכיחהנתבעבידיעלהלאכימסקנהלכללבאתילעילשפורטכפי.142

חזקתאתלרבותהתובעת,לזכותהעומדותהחזקותאתלסתורבניסיונונכשלוהואגוברתהגנתוגרסת

.פקודת השטרותהתמורה וחזקת המסירה , בהתאם ל
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על סף סיום

?הטענה כאילו  לא היה קיים שטר חוב

במסגרתכיהעובדההיאמזויףלביצועשהוצגהחובששטרלכךנוספתראיהכיטעןבתצהירוכהן.143

83סעיף(ר'אישיתוערבותבטחונותבידיואיןכיבפניוברנהולץטעןהתשלומיםהסדרחתימתטרםהמו"מ

רחימי).לתצהיר82סעיףלתצהירו;

טרםימים(עשרים19.5.14מיוםהנתבעיםלב"כבמכתבהדאזהתובעתב"ככיהדגיש,ברנהולץ.144

והתחייבותמרשתך,מנהלישלאישיותערבויותמרשתיבידי"כיבפניוהבהירההחוב),שטרמילוי

בתחילתניתנהאשרמרשתךשלחובכללתשלוםערבותוכן17.07.13מיוםההסכםלקיוםאישית

(ר'"מנהליהשלאישיתובערבותמרשתךידיעלחתוםשהואלמרשתינמסרחובשטרוכןההתקשרות

לתצהירו).18בנספח15סעיף

כיהיתר,ביןהתובעת),לתצהיר21נספח(ר'19.5.14ביוםהנתבעלב"כהתובעתב"כוכתבהשבהגםכך

מרשתךידיעלחתום"כשהואלתובעתשנמסרחובשטרוכןהנתבעיםשלאישיותערבויותהתובעתבידי

לתנאים2לסעיףבהתאם"כינאמרמכתבלאותו16בסעיף).15(סעיף"מנהליהשלאישיתובערבות

ולהציגובספריהכרשוםהחובגובהפיעלהשטראתלמלאמרשתירשאיתהחובלשטרהנלווים

השטרהגשתטרםוהתראההודעהזהבמכתבילראותמתבקשתמרשתךימים.4שלבהתראהלפירעון

".לביצוע

העידכןכמוזאת.הכחישוהואחוב,שטרלתובעתשאיןהיטבידעשהואהתובעתלמנהלהוצג.145

מיוםלפרוטוקול11(עמוד"הכחשתםאתםחוב,שטרשישאמרההזמןכלזילברחנה"כיברנהולץ

).12–1שורות,13.3.18מיוםלפרוטוקול70עמוד;17–9שורות,26.12.17

מנהלכאילוהנתבעטענתאתלדחותשמצאתיהרילעיל,המפורטכלולנוכחהענייןבנסיבות.146

ולאורכןכמוהחוב.שטראתברשותהכללמחזיקהאינההתובעתלפיומצגהנתבעיםבפניהציגהתובעת

השטרשלהגשתוטרםמראשימים4בתהתראהלהניתנהלאלפיההתובעתטענת,נדחיתלעילהמובא

ב"כלמכתב9סעיףגם(ר'משבועייםלמעלהבתהתראהניתנהאכןכילהיווכחניתן.10.6.14ביוםלביצוע

התובעת).לתצהיר22נספח,22.5.14מיוםהתובעת

?בוררותתניית
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השטרלהגשתמקוםהיהלאכינטעןשהועלו,ההגנהטענותובמסגרתלעיל11בסעיףכאמור.147

לתצהיר6סעיףגם(ר'22.11.11מיוםההתקשרותלהסכם30בסעיףהקבועההבוררותתנייתנוכחלביצוע

מחלוקת""כללפיהבוררותתנייתכוללהצדדיםביןההתקשרותהסכם"כילקוניתנטעןבוהנתבע,

").תתברר תחילה בבוררות

בניסוחו)משהו(מעורפלטיעוןכאמורהועלהלהתנגדותו,בתמיכההנתבעלתצהיר92בסעיף.148

הואכיהבדיקהלמיטבמלמדת31.7.17מיוםהנתבעשלעדותותצהירבחינתהבוררות.תנייתאתשהזכיר

לא שב על טיעונו לעניין תניית הבוררות.

קובע:משפט",בביתהליכים"עיכובשכותרתו,הבוררותחוקל(א)5סעיף.149

בעל-דיןוביקשלבוררותלמסרושהוסכםבסכסוךמשפטלביתתובענההוגשה
אתהמשפטביתיעכבבתובענה,ההליכיםאתלעכבהבוררותלהסכםצדשהוא

לקיוםהדרושכללעשותמוכןהיהשהמבקשובלבדלהסכם,הצדדיםביןההליכים
הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

הואבוררותבמסגרתלהידוןההליךולהעברתהליכיםעיכובצולקבלתמוקדםתנאיכיכן,אםעולה,.150

לקיוםהדרושכלאתלעשותמוכןועודנוהבוררותלקיוםהדרושכלאתלעשותמוכןהיהכייוכיחשהנתבע

עמוד,3מהדורה,ונוהלדיןבוררותאוטולנגי,ס'פרופ'(ר'הבקשההגשתבשעתלכךמוכןועודנוהבוררות

פ"דמורד,נ'קדריםקיבוץ254/88רע"א;245,248)4(לזפ"דרובינסון,נ'קמר286/83ע"א;117

).74)3(מב

לעשותומוכןבוררותבהליךלהשתתףמוכןהואכיפוזיטיביתהצהרההנתבעמתצהיריבמינמצאהלא

בקשההנתבעהגישלא6.12.15מיוםהמשפטביתהחלטתשניתנהלאחרגםלמשך,כך.לקיומוהדרושכל

מהעלאתכעתהנתבעאתלהשתיקכדיבודיזהטעםכיסבורניבבוררות.להידוןההליךלהעברתנפרדת

טיעון כלשהו הנוגע לצורך בקיומו של הליך בוררות חלף התובענה שנוהלה עד תום בתיק זה.

אתהעלהלאהואכימלמד)13.3.18מיוםהדיוןפרוטוקול(ר'הנתבעב"כבסיכומיעיוןועוד,זאת.151

בכתבשנטענהטענה"כימציין,7מהד',הדיןסדריתקנותבספרוזוסמןי'הבוררות.תנייתבדברהטענה

לדוןחייבאינווהשופטשנזנחהטענהכדיןדינהבסיכומיםהמשפטביתלפניהועלתהלאאךטענות,

"ורדים"16/89ע"א;746,755)2(לאפ"דאלקלעי,נ'רובינשטיין526/75ע"אגם(ר').512(שם,"בה

).729)5(מהפ"דלביטוח,הישראליתהחב'נ'

אשר על כן ואף מטעם זה דין הטענה להידחות.
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טענת גניבת השטר וזיופו ?

מנהלולבקשתבמשרדובכספתהפקידהוא"המקורי"החובשטראתכיהיתרביןטעןבתצהירוכהן.152

(ר'התובעתשלהמשפטייםיועציהעםלהיוועץיוכלשזהמנתעלהחובשטרשל"העתק"בידומסרהתובעת

אתהגבילהואכיטעןואףב)כנספח(צורףלתצהירו19בסעיףאףהמקורילשטרהתייחסכהן).81סעיף

).31.12.12(ההתקשרותתקופתלתוםהשטרשלתוקפו

ימשיךאחרתיוחלטולא...במידה"כיהיתרביןנקבעההתקשרותלהסכם2בסעיףכייצויןעתהכבר

מכאןהנתבע).שלעדותולתצהיר7סעיףגם(ר'"התנאים...באותםנוספתשנהלמשךלחולזההסכם

החובששטר(ככללמסקנהלהגיעהיהניתןלאההתקשרות,הסכםלהוראותובהתאםהדבריםפנישעל

.31.12.12ביוםלסיומויבואההתקשרותהסכםכי)2012–2011בשנתנחתם"המקורי"

"מקורי"במסמךהמדובראיןכימלמדת–החובשטרישני–זהדיןלפסקו־באנספחיםהשוואת.153

וב"העתקו", אלא בשני מסמכים שונים:

גביעלהמנהליםשניחתומיםהדין)לפסקב(נספח"המקורי"הואכישנטעןבמסמךא.

חותמת החברה מימין למעלה ולמטה.

פרטיולצדהמסמךבמרכזכהןחתימתמופיעהלא"המקורי"הואכישנטעןבמסמךב.

האישיים.

ליוםעדתוקפולהגבלתבאשרבתחתיתותוספתקיימת"המקורי"הואכישנטעןבמסמךג.

31.12.12.

עיון בשטר החוב שהוגש לביצוע (נספח א לפסק הדין) מלמד כי הוא מסמך שונה לחלוטין.ד.

חותמתגביעלשנית,האחר;במסמךפרטיהםשלמהכיתובשונההמנהליםפרטישלהכיתובראשית,

קלוי קלוף למעלה חתום רק כהן; שלישית, כהן חתום לצד פרטיו האישיים.

הואלביצועשהוגשהחובשטרכילומרניתןולאלחלוטיןשוניםמסמכיםבשניכן,אםמדובר,.154

"זיוף" של שטר החוב שנטען כי הוא "המקורי" ואשר נותר בכספת משרד קלוי קלוף.

האזרחי,במשפטכמקובלהסתברויות,מאזןשלהואשהנטלהגםכיהיאהלכה.155

הואותרמיתזיוףנוסחמעין-פליליתטענהלגביהנדרשהראיותורףהראיותשכמותהרי

הטענה,להוכחתהנדרשתההוכחהלעוצמתהטענהחומרתביןזיקהקיימתיותר.גבוה

בזהירותהראיותאתלבחוןהמשפטביתעל,וזיוףתרמיתטענתמועליתבוומקום

אלחנני359/79ע"א;253,257)4(לחפ"דאמונה,נ'סלומון260/82ע"א(ר'ובקפדנות

,סנדובסקינ'לישראלאיגודבנק8482/01ע"א;701,711)1(להפ"דרפאל,נ'
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475/81ע"א);3.2.11בנבו,([פורסםחזןנ'חזן3725/08ע"א);17.7.2003בנבו,(פורסם

קלייןאולגהנ'מישאליאליהו3546/10ע"א;)589)1(מופ"דלביטוח,חברה"כלל"נ'זיקרי

).)18.4.12בנבו(פורסם

כדיןשלאשנלקחאונגנבהשיקכילהוכיחהנטללפקודה,(ב)20לסעיףבהתאם.156

מהחזקתושיצאשטר"שכן:הנתבע,עלמוטלובתרמית)3–2מנתבעים(אוקלוףמקלוי

מסירהידיועלשנמסרחזקהמסב,אוקבלאומושךבתוראועליושחתםצדשל

".כשרה וללא תנאי כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר

(ר'רחימילעדותאףבסתירהעומדתואשרמוכחתהבלתיכהןטענתאתלדחותמצאתיגםכך.157

המגירותמאחת)חתום?שהיה(החובשטראתנטלהתובעתמנהללפיהלעיל),48וסעיף44–43סעיפים

לביצועשהוגשהחובשטרכיהיאבפניישהובאוהראיותמכללהמתבקשתהמסקנהקלוף.קלויבמשרד

, כמפורט מעלה .ידי הנתבעיםלאחר שנחתם עלהוא אכן שטר החוב שנמסר למנהל התובעת

48–38בסעיפיםלמפורטאףלבובשיםהעדויותושקילתבפניישבאוהראיותכללבחינתלאחר.158

לביצועשהוגשהחובשטרכילהוכיחהנתבעבידיעלהלאכימסקנהלכללבאתיהאמור,כלובהינתןמעלה

מצאתילאאףתוקפו.למשךבאשרלרבותכלשהובתנאיהותנתהלתובעתשמסירתואומזויףחובשטרהינו

כי עלה בידי הנתבע להוכיח ששטר החוב הגיע לידי התובעת בדרך של תרמית והונאה.

שהוגשמזהושונהאחרשטרהוא"המקורי"הואכישנטעןהשטרלכאורהכיהמתחייבת,בזהירותייאמר

למנהלשנמסרזההיהאכן'העתקו'כיהוכחלאואףתכליתולאיזונעשהמתיהוכחלאלגביוואשרלביצוע

כללוחותמתחתימהעליושמצויותחולקאיןואשר–לביצועשהוגשהשטרכילקבועניתןכןהתובעת.

הוא המקורי או "זיוף" שלו.–אינו "העתקו" של השטר שנטען כיהנתבעים כמפורט לעיל

שנלקחחובבשטרהמדוברכיאומזויף"החוב"שטרלפיה3–2הנתבעיםבגרסתממששהיהככל.159

אמתבזמןכימהםלצפותהיהניתןובתרמית,כדיןשלאהתובעתמנהלידיעלמהםממיאומהנתבעים

לאזהדברמנהלה.וכנגדהתובעתכנגדבמשטרהתלונהמגישיםאףהיוהםהתנגדותם,להגשתובמקביל

נעשה על ידם. עובדה זו אף היא פועלת לחובת הנתבע.

מאחר"תשובתו,במשטרה.תלונההגישלאהואזהואיךהמזויף"החובל"שטרבאשרנשאלכהן.160

יהיהשזהלמסקנהזמן...הגעתיבזבוזיהיהזהישראלשמשטרתסבורואני2014מ-מתנהלהזהוהתיק
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5–1שורות,27עמוד;32–27שורות,26(עמוד"האלההשעתייםעלחבללמשטרהלגשתזמןבזבוז

).15שורה,29ועמוד

התובעתכאילוהטענהעלבעדותושבלאהנתבעכייודגשחשיבותםבשולילאאךהדבריםבשולי.160

לעיל).48סעיף(ר'"במרמה"אותושנטלהאוהחובשטראת"גנבה"

מהימנות גירסת הנתבע וכהן מטעמו

ומהימנותה.3–2הנתבעיםלעדותספוריםמשפטיםלייחדמבליהדיןפסקאתלסייםניתןלא.161

הדיונית.הערכאהשלדעתהלשיקולנתוניםהעדיםשלומהימנותםהעדויותשלמשקלןכיהיאהלכהכידוע

במשךהמתגליםהאמתואותותהעניןנסיבותהעדים,שלהתנהגותםפיעל"זהבענייןמכריעבית-המשפט

".המשפט

העדים.דוכןעלהעדשלבהתנהגותוביטוילכללהבאיםוסימנים""אותותורקאךאינם–"האמתאותות"

העובדתיים,הנתוניםממכלוללהסיקניתןאותןלמסקנותהכוונה"עיקרורחבההינההמושגשלמשמעותו

".ומן ההסברים לסוגיהם, הנפרשים לפני בית המשפט והמאמתים או סותרים גירסתיו של העד

מושכלתבחינהאלאהראיה,שלכלליסיווגפיעלמיוןשלאוטומטיאקטאיננוהראיותבדיקתתהליךכידוע,

י'(ר'אותם.ומחזקיםאחרותראיותעםהמתקשריםדבריםעדותמתוךלדלותניתןכך.הדבריםתוכןשל

).1830–1825עמ'2009–תש"עמהד',הפסיקהבראיהדין–הראיותעלקדמי,

עד:שלמהימנותולבחינתבסיסייםמבחנים4מצייןאףקדמי.162

–החיצוניתההשוואהמבחןהעדים,דוכןעלהעדמןאמצעיתובלתיישירההתרשמות–ההתרשמותמבחן

מבחןאחרים,עדיםשאמרודבריםאואחר,במקוםשאמרדבריםעםהמשפטבביתהעדדבריהשוואת

–האישיותומבחןהחיים"וניסיוןישרשכל"הגיוןשלבמבחןהעדדבריהעמדת–הפנימיתההשוואה

).1841-1833בעמ'(שםדבריומהימנותעללענייןונגיעתוהעדשלאופיושלאפשריתוהשלכהבדיקה

).792,796הפ"ד,ביקנ'מדור91/50ע"א;730,748)4(נהפ"דחג'אזי,נ.לוי1516/99אע"גם(ר'

בהתנגדותם,הנדבכיםאחדהייתהאשרמגרסתםבהםחזרו3–2הנתבעיםהדין,בפסקשפורטכפי.163

לפיה חתימתם על גבי שטר החוב מזויפת.

שטר"הואלביצועשהוגשהחובשטרלפיהגרסתוהנתבע.מטעםכהןשלבעדותואמוןליתןמצאתילא

וכיכוזבתבטענההמדוברכיוסבורניהוכחהלאזוטענהוביה.מניהלהידחותראויה"אכסלנספרמזויף

כמתואר,אמתבזמןשנחתםהשטרואינואותנטיאינושלכאורהזההואממנהכחלקשמוצג"המקורי"השטר

לעיל.
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כלא3–2הנתבעיםשלעדותםאתיוםשלבסופומצאתיזהובפרקהדיןבפסקהאמורכלנוכח.164

לתמוךבהןיהאאשרמשפטיותאועובדתיותקביעותלקבועבסיסהעלניתןשלאוככזומהימנה,ובלתיאמינה

בגרסת ההגנה.

סוף דבר

חובשטרהואלביצועשהוגשהחובשטרכילקבועמצאתיזהדיןבפסקהמפורטכללאור.165

.3–2הנתבעים–מנהליהידיעלאישיתנערבואשרקלוףקלויידיעלשנעשה

:כינקבע,803)2(מדפ"דבע"מ,המרכזיהמשבירנגדואח'גולדנברג623/88ע"אב.166

המותניתעתידית,שיטריתחבותלהקיםשכוונתהמסירה,היאתנאיעלמסירה
השיטרית,החבותמוקפאתהתנאיהתקייםלמועדעדמוקדם.חיצוניבתנאי

לאואםקמה,השיטריתהחבותמתקיים-התנאיאםכשומרו.נחשבהשטרומחזיק
חייבתנאי,עלהיתהשיקמסירתכיהטועןהעולם".מןועוברתפוקעתהיא–

כדין,המסירהחזקתהשטר:ע"פשתובעלמיהעומדותחזקותשתיעםלהתמודד
התנאיכיוהחזקהתנאי,ללאנמסרהשטרשלפיהלפקודה,(ג)20בסעיףהקבועה
הקבועההתמורהמחזקתוהנובעתבפסיקההמעוגנתנתקיים,השטרלמימוש
לפקודה.(א)29בסעיף

עושהושלטענתו"כיהיאשהלכההרילביטחוןשניתןחובבשטרהנתבעכטענתהמדובראםגם.167

השטרניתןאמנםכיראשית,אלה:בשתיהוכחהצריכההשטר,על-פיחייבשאינוביטחוןשטרשל

כיכלומרנפגמה,אוהתקיימהלאהשטרניתןשלביטחונההעסקהכיושנית,תנאי,עלהיינולביטחון,

333/63ע"א);1963(341יזפ"דרבינוביץ,נ'שפירא164/62ע"א(התקייםלאלחבותהתנאי

ע"א);1964(550)1(יחפ"דלקונסטרוקציה,ישראלאפריקהדרוםחברת"סיקו"נ'שמולוביץ

הנשיא-)1989(680,692-691)4(מגפ"דלביטוח,חברהמגדלנ'מרכזיתסוכנותס.מ.ל.205/87

גםראומלץ;השופט-)1991(,647,652-651)1(מהפ"דסופר,נ'אריהבן562/88ע"אשמגר;

מנחם

עיוניוהערך",התמורהובעייתממושכןנכסמתלה,לתנאיהכפוףחוזה"'שטר-הבטחון':מאוטנר,

"))2007שנייה,(מהדורה314-313שטרותדינילרנר,שלום;205,208-206(תשמ"ז)יבמשפט

)).2.8.07בנבו,(פורסםרנתיסינ'אדאטו2157/07רע"א(ר'

לרבותהשטר,כלפישהעלהההגנהטענותאתלהוכיחהנתבעבידיעלהלאכיסבורנידנן,התובענהבנסיבות

בהונאה.אובמרמה3–2מהנתבעיםממיאוקלוףמקלויהוצאהחובששטרטענתו
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(א)29בסעיפיםהיתר,ביןשנקבעו,הדיןמןהחזקותאתלהפריךהנתבעבידיעלהלאכימצאתיכן,כמו

המסירה).(חזקתלפקודה(ג)20ובסעיףהערך)קבלת(חזקתלפקודה

לתובעתהייתהלאכילהראותעליוהמוטלההוכחהבנטללעמודהנתבעבידיעלהלאכייצויןעוד.168

וזאתהרשאה,לפישלאמולאוהחסריםהפרטיםכיאוהחובבשטרהחסריםהפרטיםאתלהשליםהרשאה

אתלהשליםלכאורהרשותישלמחזיקלפיהלפקודה,19בסעיףהקבועהלסתירה)(הניתנתהחזקהנוכח

)1(כחפ"דקולטון,נ'קרמיתחרס339/72ע"א;166–164לעיל,לרנר;157לעיל,זוסמן(ר'בשטרהחסר

452,455.(

מולאלקלוףקלוישלהמפרההכספיתהתנהלותהנוכחשהובאו,והראיותמעלההמפורטכלבהינתן.169

לביצועהחובשטראתלהגישרשאיתהייתההתובעתכימסקנהלכללבאתיארוכה,תקופהלאורךהתובעת

בזכות.

.ההתנגדותאתלדחותמצאתיכןעלאשר.170

.3הנתבעכנגדלפועלההוצאהתיקאתלשפעלרשאיתהתובעת.171

המומחיתטרחתושכרמשפטאגרותבגין(המשוערכות)הוצאותיהלתובעתישלם3הנתבע.172

.לכתב יד, ובכפוף להמצאת אסמכתאות מתאימות

11בסעיף(האמורמע"מ+85,000₪שלבסךהתובעתב"כטרחתבשכר3הנתבעיישאכן.173

עיניי).לנגדהואאףעמדההוצאות,לעניין,6.12.15מיוםלהחלטהסיפה

הפרשייישאוואילךזהוממועדהדין,פסקהמצאתממועדימים30בתוךישולמושנפסקוהסכומים.174

הצמדה וריבית כחוק.

ניתן היום,  י"ז סיוון

,2018מאי31תשע"ח,

בהעדר הצדדים.

דורון חסדאי, שופט
5129371
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אנספח54678313
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בנספח5129371
54678313

54678313חסדאידורון

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
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