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 החלטה

 

 המסגרת הדיונית

ת�  בקשה לביטולו של צו עיקול זמני אשר ני"וטיבה  , 25.1.05הבקשה המונחת בפני הוגשה ביו� 

 . שקלי�1,263,133זאת כדי שיעור של ,  במעמד צד אחד29.12.04ביו� 

 
 

5129371 

מ "לדלק בע'  ט� חב–צו העיקול הנדו� הופנה לחמישה מוסדות בנקאיי� וכ� לחברה ששמה 5129371

, ל"אול� נכו� למועד זה השיבו א, ארבעה מתו, המוסדות הבנקאיי� הנ, ") ט�' חב: "להל�(

 נ.לו הינ� שליליות למעשהותשובותיה� של א

 

כי זו מחזיקה בכספי� כיו� עבור , ידוע אול� לצדדי� שניה� , חברת ט� טר� השיבה לצו העיקול

 ב.נשוא התובענה, המבקש בהקשר

 

נרש� צו , י הצהרת המבקש ומסמ, שהוצג במהלכו של הדיו� שהתקיי� בבקשה זו"ועפ, כמו כ�

 ו.ש המבקש"ש� מתנהל חשבו� ע, מ"נט לישראל בע בנק דיסקו– 5' העיקול בספרי המחזיק מס

 

ובהמש, , ובמהלכ� נחקרו המצהירי�  ממושכות, שני דיוני� התקיימו לש� בירורה של בקשה זו

 נ.20.2.05 הוגש ביו� –והאחרו� שבה� , לכ, הגישו הצדדי� סיכומיה� בכתב

 

 :תמצית הרקע להגשת התובענה

של עבודות בנייה של תחנת דלק בעיר דימונה ט� בהסכ� לביצועה ' המבקש התקשר ע� חב .1

 ). לתצהיר מטע� המשיבה' נספח א(

' התקשר המבקש ע� המשיבה בהסכ� שנוסחו צור- כנספח ב, לש� ביצוע� של עבודות אלו

 ב").ההסכ�:" להל�(ועל פיו משמשת המשיבה למעשה כקבל� משנה , ל"לתצהיר הנ
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בקש לית� בידיה את ביצוע� של מלוא עובר לחתימת ההסכ� התחייב המ, לטענת המשיבה .2

י " מהתשלומי� שישולמו ע93%ובתמורה לכ, לשל� למשיבה , ל"העבודות נשוא ההסכ� הנ

 ו. תהא מנת חלקו של המבקש"  7% –כשיתרת התשלומי� , ט�' חב

המשיבה מדגישה כי הסכמה זו נותרה בעינה חר- נוסח ההסכ� המתיר למבקש למסור חלק 

 נ.ל של המבקש"וכי נתנה אמונתה בהתחייבותו הנ, ל� אחר לפי ראות עיניול לקב"מהעבודות הנ

 

בהסכ� האמור נקבע כי המבקש ישל� למשיבה את שכרה א, לאחר קבלת התשלו� הרלבנטי 

 קיבלה על עצמה המשיבה את תנאי ביצוע העבודות שנקבעו בהסכ� שבי� "ולמעשה ,  ט�' מאת חב

 ב.ט�' המבקש לבי� חב

 

נתגלעה בי� הצדדי� מחלוקת נוכח רצונו של ,  העבודות בה� החלה המשיבהבמהל, ביצוע .3

המבקש לממש את זכותו המעוגנת בהסכ� כאמור למסור את מרכיב עבודות העפר לקבל� 

 ו.אחר וליטול בדר, זו מאת המשיבה את שכרה הצפוי

עסיקו של נתגלגלו הדברי� לידי כ, שהשניי� מינו לה� בורר ששימש בעבר כמ, לטענת המשיבה

והלה לאחר קיו� ישיבות ע� הצדדי� הוציא תחת ידו פסק בורר אשר ,  מר אהרו� אדיר–המבקש 

  " חופרי ערוער –' י צד ג"י הצדדי� ועל פיו תמורת עבודות העפר אשר בוצעו בפועל ע"נחת� ע

�  בהתייחס לרווחי–ט� יחולק בי� הצדדי� ' והשכר המתקבל עבור� מאת חב, י המבקש"תשול� ע

 40% –והיתרה ,  למשיבה60%:  במתכונת החורגת מהמוסכ� לעיל באשר לכלל העבודות"בלבד 

 נ)."פסק הבורר: "להל�, ל"לתצהיר הנ' צור- כנספח ג(למבקש 

זאת בתואנה להשגתו תחת איומי� מצד , בהמש, לכ, ניסה המבקש להתנער מפסק הבורר

 ב.היות� המרכיב הרווחי בעבודותזאת מחמת : מניעיו ברורי�, ולטענת המשיבה, המשיבה

 

ס, (ט� ' בפועל התחוור למשיבה כי הג� שהמבקש קיבל כספי� בשיעור בלתי מבוטל מאת חב .4

נמנע הוא מזה , )י הצהרת המבקש בחקירתו"כ, עפ, מ" שקלי� כולל מע1,306,004של 

 345,431למעט ס, של , כחודשיי� ובתואנות שונות מלהעביר למשיבה את חלקה כמוסכ�

 ו.מ"כולל מע

מונע הוא מהמשיבה מלעיי� ומלקבל , וא� לא די בכ,, בכ, הפר המבקש את ההסכ� בי� הצדדי�

 נ.ובאשר לתשלומי� ששולמו, אושרו על ידה, ט�' מידע באשר לחשבונות אשר הוגשו על ידו לחב

 

סבורה כי עתה משהגישה היא למבקש את החשבו� הסופי הרלבנטי לאחר , המשיבה לפיכ, .5

זכאית היא לקבל בנסיבות אלה מאת המבקש את יתרת חלקה המוסכ� , יצוע העבודותגמר ב

וחלקה המוסכ� עבור , על בסיס נתוני החשבו� הסופי האמור בתוספת עבודות חריגות שבוצעו

 ב. שקלי� כמפורט בתובענה1,263,133 "מרכיבי�  המסתכמי� ב, עבודות העפר

 

י� השאר בקיומ� של ליקויי� בעבודות מקדימה המשיבה ומציינת כי המבקש נתלה ב .6

ובפרט , שכ� עסקינ� בליקויי� שוליי� א� ישנ�, אלא שאי� מקו� לאמתלה זו, שבוצעו
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משאי� חולק כי חברת ט� עצמה מצאה לנכו� להעביר למבקש כספי� והחלה בהפעלת תחנת 

 ו.הדלק

 נ.י�יצוי� כי בעני� זה הציגה המשיבה חלופת מכתבי� סבוכה בי� באי כח הצדד

 

 :תמצית נימוקי המשיבה להטלתו של העיקול הזמני

ונוכח , נתמכת תביעתה בראיות מהימנות לקיומה של עילת התביעה, לטענת המשיבה .7

י המבקש "קיי� חשש ממשי להברחת נכסי� ע, ל של המבקש כמבואר לעיל"התנהגותו הנ

 ב.ולהכבדה על ביצועו של פסק הדי� לכשיינת�

 

 :ת המשיבה א- בעובדות דלהל�ל מנמק"את חששה הנ .8

ואינו מסוגל , פעמי� בפני מנהל המשיבה כי הוא אינו בעל אמצעי� כספיי�' המבקש ציי� מס

לממ� מכיסו ולו חלק מהעבודות נשוא ההסכ� ולפיכ, א- דרש כי המשיבה היא שתשא בעלויות 

 המשיבה י" שקלי� שהוצאה ע155,000בכלל זאת הוצגה הערבות הבנקאית בס, של (כאמור 

למבקש אי� כל ציוד וכלי עבודה אשר יכולי� היו לאפשר לו לבצע את העבודות , )ט�' לטובת חב

נגד רעייתו של המבקש , המבקש מתגורר ע� הוריו ולו בדירה משלעצמו, דנ� בכוחות עצמו

הליכי� אשר עלולי� להוביל להליכי� , מתנהלי� הליכי� פליליי� בגי� חשד להתעללות בילדי�

 ו.יי�אזרח

  

, פועל מאז� הנוחות לטובתה שכ� העיקולי� שנתבקשו הינ� ברישו� בלבד, לטענת המשיבה .9

זאת בעוד למשיבה עצמה נגר� נזק עצו� כתוצאה מפגיעה בתזרי� מזומניה וביכולתה לקיי� 

כל עוד מונע המבקש הימנה את שכרה המוסכ� משגמר אומר ליטול אותו , התחייבויות

 נ.לעצמו

 

 :ת המבקש בבקשתותמצית טענו

 ב.וטענותיו כנגד גירסת המשיבה רבות ה�, המבקש שטח גירסתו על פני עשרה עמודי� .10

כמו , על אלו מוסי- המבקש וטוע� כי נפל פג� בתצהיר אותו הגישה המשיבה בתמיכה לבקשתה

 ו.אול� אחל בטענות לגופה  של בקשה, ג� בערבות אשר צורפה

 

' שכ� טר� הוגש חשבו� סופי לחב, זו מקדימה את זמנהטוע� המבקש כי תביעה , ראשית דבר .11

ט� מלוא ' כי טר� נתקבלו מחב, פועל יוצא מכ, הוא א-. וטר� אושר תוכנו על ידה, ט�

, ונמצא א� כ� כי המשיבה תובעת א- סכומי� שטר� הועברו למבקש, הכספי� הרלבנטיי�

 נ.בניגוד למוסכ�

תה של המשיבה לקבלת כספי� כפופה לקיו� היותה של התביעה מוקדמת  נובע א- מכ, שזכו

 ב.ואלו טר� נתקיימו במלוא�,  להסכ� זה6.2י ההסכ� כאמור בסעי- "התחיבויותיה עפ

 

הינו מופרז ונעדר התייחסות , י המשיבה"כפי שנעשה ע, באופ� כללי טוע� המבקש כי החשבו� .12

 צפויי� להתקזז ) מיליו� שקלי�1.1 "כ(ט� ' לכ, שמהסכו� שנותר לתשלו� מחב, כמתבקש
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וכ� מחמת קיומ� של , סכומי� שוני� מחמת איחור ב� שניי� וחצי חודשי� בסיו� הפרוייקט

 ו.ליקויי� בעבודות

המבקש מסביר כי קיומ� של ליקויי� אלו כמו ג� אי המצאת� של נתוני� וחישובי� הנדרשי� 

 נ.ט�' ה� שמביאי� להשתהותו בהגשת החשבו� הסופי לחב, מאת המשיבה

מציג המבקש חוות דעת מומחה המכמתת את הליקויי� וההשלמות הנדרשות בס, , שר זהבהק

 ב.מ ועלות פיקוח הנדסי" שקלי� כולל מע264,050של 

ט� ש� מודה הוא בפניה� באי עמידתו '  הממוע�  לחב21.10.04עוד מציג המבקש מכתב מיו� 

י עדותו של המבקש "פע(בלוח הזמני� הנדרש ובזכותה למעשה להפחית מהתמורה בשל כ, 

 ו). לפרוטוקול5"4 שורות 19' ט� ראה עמ' י נציג חב"הוכתב לו נוסח המסמ, ע

 

 נ.חלק נכבד מבקשתו מקדיש המבקש לסוגיית עבודות העפר .13

הוצאו עבודות אלה מבי� תפקידיה של , י ההסכ�"בעני� זה טוע� המבקש כי בהתא� לזכותו עפ

ופיקח יו� יו� על ביצוע� באמצעות קבל� משנה אחר והמבקש עצמו הוא שביצע אות� , המשיבה

וזו לטענת המבקש , )4/סומ� מוצג מב (10.6.04מכתב בעני� זה הוצא למשיבה ביו� .  חופרי ערוער–

בעני� זה נתגלעה בדיו� מחלוקת באשר למקוריותו וכוונתו של . (אישרה את תוכנו בחתימתה

  ). המסמ,

במסכת של סחיטה ואיומי� כלפי המבקש , מר מועל� נת�, החל מנהלה של המשיבה, בהמש, לכ,

וכתוצאה מאיומי� אלו , ובני משפחתו תו, שהוא מאיי� א- לשבש את העבודות בפרוייקט הנדו�

נאל1 המבקש לוותר על כוונתו להכניס קבלני ביצוע נוספי� לאתר ולבצע חלק מהעבודות בכוחות 

 ב.רבדר, זו נמנעו מהמבקש רווחי� רבי� יות. עצמו

 

נאל1 המבקש להגיע למשרדו של אהרו� אדיר הנזכר לעיל ולחתו� על פסק , על רקע איומי� אלה

לא רק שאי� עסקינ� בפסק , אלא שכא� מדגיש המבקש כי לשיטתו שלו ובנסיבות אלה, הבורר

אלא שהמסמ, האמור הינו נטול כל תוק- , )זאת בהעדר הסכ� בכתב(י די� "בורר כמשמעותו עפ

 ו.משפטי

 

וכתוצאה , החמירו היחסי� בי� הצדדי� והגיעו לכדי אלימות מצד מר מועל�, בהמש, לכ, .14

והחל בהגשת תלונות למשטרת ישראל אודות , מכ, גמר אומר המבקש לשי� ק1 לאיומי� אלו

 נ.ארועי� שנתרחשו

י ההסכ� וא- "הינ� מעבר לחובתו עפ, מדגיש המבקש כי תשלומי� שהועברו בכל זאת למשיבה

 ב. רקע איומי� כאמורזאת על

 

טר� ביצעה המשיבה תיקוני� לליקויי� שנתגלו , נכו� למועד זה וחר- דרישות לעשות כ� .15

 ו.י המוסכ�"בעבודתה ובדיקות שיש לבצע� עפ

,  לתצהירו מפרט המבקש סכומי� אות� יש לנכות מכספי� שהועברו למשיבה34בסעי-  .16

 למודד – שקלי� 14,755, יטוח קבלני� ב" שקלי� 7,119: י המוסכ�"הוצאות החלות עליה עפ

 עבודות חיבור מערכת הביוב בתחנת – שקלי� 4,750,  בדיקות מעבדה" שקלי� 2,953, מוסמ,
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 עבור ביצוע חישוב כמויות – שקלי� 2,200,  בגי� רכישת מירצפות– שקלי� 12,113, הדלק

 נ.ממוחשב

' י חב"י� ההפחתה המתבצעת ע שקלי� בג100,000על אלה מוסי- המבקש כי יש להפחית ס, של 

 ב.מחמת אי הארכת תוק- הערבות הבנקאית שהגישה המשיבה) ב"כמפורט נספח י(ט� עצמה 

 

 לתצהיר מפרט המבקש את החישוב הנכו� לשיטתו באשר לתמורה לה זכאית 35בסעי-  .17

אופ� חלוקת הכספי� , ל באשר למועד התשלו� המוסכ�"זאת על בסיס גירסתו הנ, המשיבה

, לרבות גירסתו לפיה אי� המשיבה זכאית לתמורה עבור עבודות העפר, ת בי� הצדדי�המוסכמ

 ו.ל"והניכויי� הנ

אלא שא- סכו� ,  שקלי�117,698הינה לשיטתו ) בשי� לב לס, ששול� עד כה(היתרה לתשלו�  

 נ.זה מעוכב על ידו נוכח הליקויי� וההשלמות שטר� בוצעו

 

מחדלי המשיבה הביאוהו לטרוח בכוחות עצמו ולבזבז  לתצהירו מציי� המבקש כי 42בסעי-  .18

והוא טוע� לפיכ, , ארבעה חודשי עבודה בהשלמת משימות שונות שעל המשיבה היה לעשות�

 ב. שקלי� זאת בהסתמ, על הכנסתו החודשית הממוצעת74,000לקיזוז נזקיו בס, של 

 

מ "מע+  שקלי� 76,430 לתצהירו מפרט המבקש קיזוזי� נוספי� בשיעור כולל של 44בסעי-  .19

שעילת� הפסד רווח שנמנע הימנו נוכח אי מימוש כוונותיו לבצע בעצמו חלק מעבודות 

 ו.זאת בעקבות איומי� כאמור מצד  מר מועל�, הפרוייקט הנדו�

 נ.המבקש מוסי- בהמש, כי א- פגיעה במוניטי� נגרמה לו וכי טר� התגבשו מלוא נזקיו

 

טוע� , בה באשר להכבדה על ביצועו של פסק די� א� יינת�בכל הנוגע לחשש אותו מביעה המשי .20

 ב.שכ� מעול� לא ציי� כי הינו חסר אמצעי� כפי הנטע�, המבקש כי אי� כל מקו� לחשש כאמור

המבקש מפנה לכ, שהתכוו� לבצע חלק מהעבודות בכוחות עצמו ולממנ� וכי מימ� חלק מההוצאות 

 ו.המוטלות על  המשיבה

 "בבעלותו דירה נוספת אותה ששוויה כ, תגורר בדירה השייכת לו למעשהמוסי- המבקש כי הוא מ

בבעלותו חסכונות ופקדונות בס, כולל של , והדבר ידוע למר מועל�, אותה הוא משכיר$ 100,000

 . שקלי�18,500 "והכנסתו הממוצעת בשנה האחרונה הינה כ,  שקלי�600,000 "כ

 . הנזכרת לעילהמבקש מצר- מסמ, א, לאימות העובדה האחרונה

 

 .תביעה זו כולה נגועה בחוסר תו� לב ובהסתרת מידע מצד המשיבה, לטענת המבקש .21

לשיטתו נגר� לו נזק ממשי כתוצאה מהעיקול המוטל שכ� צו העיקול הופנה למוסדות בנקאיי� 

 .דבר העלול לגרו� לקריסת עסקיו לרבות בגי� אי יכולת להשתת- במכרזי� בעתיד, רבי�

והוא א- מנוע עתה מלבצע פעילות בתיק מניות , החל לסרב שיקי� שנמשכו על ידוהבנק לטענתו 

 . שקלי� כתוצאה מהעיקול שהוטל100,000 "ששוויו כ
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בשולי בקשתו הוסי- המבקש כי מטעמי יעילות ומבלי לגרוע בטענותיו נכו� הוא לצמצ� את  .22

 .ט� בלבד' י החלתו על הכספי� המגיעי� לו מחב"העיקול ע

 

זאת מחמת העדר תשובה פורמלית , ל של המבקש"סירבה להצעתו הנ, יש לציי�, המשיבה .23

ט� כדי לכסות את הסכו� ' וטענתה לפיה אי� בסכו� המצוי ברשותה של חב, ט�' מצד חב

 .סכו� שא- הוא צפוי להיות מתוק� משמסתבר עתה כי יש להגדילו, הנתבע

היא את נסיונו של המבקש לתקו- את  ש� דוחה 8.2.05המשיבה א- הגישה תצהיר תשובה ביו� 

ובקצרה אציי� , ונותנת מענה עובדתי לעובדות נוספות אשר נטענו על ידו, תוקפו של פסק הבורר

האיחור במסירת העבודות היה קל ונבע משינוי בתוכניות ומשביתה בנמלי� ומכל : את חלק�

וגל ולא ידע ולפיכ, המבקש לא מס, ט� כמתבקש' לא טרח המבקש לבקש הסכמתה של חב, מקו�

ט� עד כה ' י חב"לא הוצגה כל הפחתה שנעשתה ע, א- לא יכול היה לבצע עבודות מתו, הפרוייקט

חישובי , איומי� כלפי המבקש לא היו, ואלו בחלק� אינ� נעוצי� במשיבה, מחמת ליקויי�

 .הכמויות והמדידות הינ� מחובתו של המבקש ולא של המשיבה

 

 10' ראה עמ(ה השלי� א- המבקש את עדותו עובר לחקירתו הנגדית נוכח קבלתו של תצהיר ז

 .לעובדות ההכרחיות אתייחס בהמש, החלטתי). לפרוטוקול

 

 ההלכה הנוהגת בבקשה לביטול עיקול

ש כי הבקשה לעיקול עומדת "הלכה היא שהמבקש צו עיקול זמני צרי, לשכנע את ביהמ .24

ה� לעניי� קיומה של עילת תביעה וה� , דהיינו,   לתקנות374 " ו 362בתנאי� שנקבעו בתקנות 

 .קיומ� של ראיות לכאורה לחשש סביר שאי מת� הצו עלול להכביד על ביצוע פסק די�

 

, על מבקש העיקול להראות קיומה של זכות לכאורה והוא חייב להוכיח עילת תביעה של ממש. 25

שותפות . ר.ג.גבי א' מ נ"בעארב� . א.פ 5095/93א "המתבססת על זכות הקנויה לו לכאורה רע

 872) 4(ד נו" פ,פלוני' פלונית נ 3009/02א "ז וג� רע736, 730) 1(ד מט"פ, לבני�

רוב1 נטל השכנוע כי יש להשאיר את העיקול , כבוד האד� וחירותו: חוק יסודלאחר חקיקתו של 

 משכ� בנק 'מרגלית נ 8420/96א "ראה רע. המשיבה בענייננו:קרי, על המבקש המקורי, על כנו

 .193) 1(ד נב"פ, גלנ!' סיני נ 5935/97א "רע, 789) 3(ד נא"פ, הפועלי� למשכנתאות

שומה על בית , שהכיר בזכות הקני� כזכות חוקתית, כבוד האד� וחירותו: ע� חקיקת חוק יסוד

. המשפט לייחס משקל רב מבעבר לאיכות הראיות שיש בה� כדי לתמו, בבקשת העיקול ולכמות�

 .787' עמ ,786, )3(95על "תק .מ"דנבאר בע' סיגנל שירותי אלקטרוניקה נ " 5242/95 א"ראה רע

 

נקבע ,  במהל, הרגיל של הדברי� כאשר מוגשת תביעה לבית המשפט וטר� נית� פסק די� סופי

 : כ,789) 3(' נא' משכ� פד'  מרגליות נ8420/96א "לעני� זה ברע

עשוי לפגוע שלא כדי� בקניינו ,  יסוד ראיות מלאותשנית� מעצ� טבעו שלא על, שהצו הזמני"... 

גברה ההכרה כי ;  בעוד שהסעד הסופי נית� לאחר בירור מלא של זכויות בעלי הדי�, של הנתבע

נדרשי� , וכמו בסוגיות אחרות, בתי משפט נדרשי� ליתר זהירות מאשר בעבר במת� צווי� זמניי�
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תובע שהנתבע לא יכשיל בתקופת הביניי� שעד עתה בתי המשפט לערו# איזו� בי� האינטרס של ה

לבי� האינטרס של הנתבע שזכות קניינו לא תפגע יתר על המידה על , למת� פסק הדי� את ביצועו

 ". יסוד תשתית ראייתית בלתי מלאה

 

כמו כ� על בית המשפט לאז� בי� אינטרס של התובע להגשי� את זכויותיו כפי שייקבעו בפסק הדי� 

באיזו� זה מוענק לאינטרס הנתבע מעמד . של הנתבע שזכות הקני� שלו לא תפגעלבי� האינטרס 

 .479' עמ) 3(' י מט" פדשרבני. סלמונוב נ  4459/04א "עדי- בש

 

ה� למעשה , לתקנות) ב(362בסעי$ על בית המשפט א- לית� את הדעת לשיקולי� המפורטי� 

היותו של הסעד הנית� צודק , קשהתו� ליבו של מבקש הב, שיקולי מאז� הנוחיות בי� הצדדי�

 . שאינה עולה על ההכרח הנדרש–קרי, והיותה של הפגיעה בנתבע מידתית, וראוי בנסיבות העני�

  

  דיו� והכרעה–ומההלכה לענייננו 

הרי שזה בוודאי , אקדי� ואמר כי חר- הפירוט דלעיל באשר לטענות הצדדי�, ראשית דבר .26

ש בכ, כדי לית� תמונה כללית וברורה מספיק לצור, אול� י, אינו ממצה את פרטי הטענות

 .ההכרעה בעניי� התלוי ועומד בפני

והדברי� נאמרי� בפרט למש, החקירות שנתקיימו ,  הצדדי� ניהלו הלי, זה ממושכות–ועוד 

עולות שאלות עובדתיות ומשפטיות רבות , ובמהלכ� של אלה ובצירו- כתבי הטענות, בתיק זה

ואינני מתיימרת ,  שבשלב זה בו עסקינ� בהלי, ביניי� אינני נצרכתאלא, שיש להכריע בה�

 .ובוודאי שלא להכריע בה�, להתייחס לכל אלו

 .ה� לבד� יפורטו בהחלטתי לפיכ,, הענייני� העיקריי� הרלבנטי� לצור, הכרעה בבקשה זו

 

 לקיומה הנדב, הראשו� העומד לדיו� הינו למעשה שאלת קיומ� של ראיות מהימנות לכאורה .27

, לתקנות סדר הדי� האזרחי) א (362סעי$ פ "של עילת התביעה הנטענת כנגד המבקש כנדרש ע

 ").התקנות" :להל� (1984  –ד "התשמ

בעני� זה התרשמותי ממכלול הטענות והעדויות כפי שהובאו בפני הינה כי יש לתביעתה של 

ל בסיס זה אינה אחידה אלא שאיתנותו ש, המשיבה בסיס המעוג� בראיות מהימנות לכאורה

והינו חזק  יותר בכל הנוגע לחלק שמקורו בכספי� שקיבל המבקש , באשר למלוא סכו� התביעה

 .ואשר מוחזקי� על ידו מחמת טענותיו שלו, ט�' בפועל עד כה מחב

מתיישבת דרישתה של המשיבה לכאורה ע� הוראות ההסכ� בי� , באשר למרכיב זה  בתביעה

 .ט�' ספי� ישולמו למשיבה א, לאחר קבלת� בידי המבקש מאת חבהצדדי� הקובעות כי כ

 

י ההסכמות שביטויי� "לא נית� להתעל� מהפער העצו� הקיי� בי� הסכו� לו זכאית המשיבה עפ

 .לעומת הסכו� ששול� למשיבה בפועל, בהסכ� בי� הצדדי� ובפסק הבורר

ט� ' ידי המבקש עד כה מאת חבהמבוסס על הס, שנתקבל ב) א� כי לא מדוייק(חשבו� כללי פשוט 

 תו, מת� הדעת להבחנה בי� אופ� חלוקת הרווחי� באשר למרכיב עבודות – שקלי� 1,306,004 –

לעומת )  לפרוטוקול29 שורה 13' י עדותו של המבקש בעמ"מ עפ"מע+  שקלי� 649,981(העפר 
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 שקלי� ששול� 335,000ולאחר ניכוי  הס, של , ל ופסק הבוררות"י ההסכ� הנ"יתרת העבודות עפ

מביאה לתוצאה לפיה על המבקש היה להעביר עד כה , י עדות המבקש"לער, לחופרי ערוער עפ

,  שקלי� עבור יתרת העבודות507,000 שקלי� עבור עבודות העפר בצירו- 255,000למשיבה ס, של 

 ). הסכומי� עוגלו ( שקלי�762,000ובס, הכל 

 . פחות מהנדרש שקלי�417,000 –קרי , מ" כולל מע345,431ס, של בפועל קיבלה המשיבה עד כה 

 

אינני מתעלמת מטענות המבקש באשר לניכויי� שיש לעשות� מחמת הוצאות בדיקות  .28

אלא שסבורה אני כי בשלב זה אי� מקו� לית� משקל נכבד , שהיה על המשיבה לעשות�

 הצד הנושא זאת ה� מחמת קיומה של מחלוקת בי� הצדדי� באשר לזהותו של, לטענות אלה

 מחמת –וה� ולא פחות , והנטל המוטל על המוציא מחברו למעשה, באשר לעלויות שונות

כדי , למעט סכו� אחד כפי שיבואר להל�, אשר אי� בה�, שיעור� של הסכומי� הרלבנטיי�

 .להשלי, באופ� משמעותי וכה קיצוני על הסכומי� אות� יש לית� למשיבה

 

זאת ,  הינו ענייני הינו סכו� הערבות הבנקאית אשר יש להפחיתההניכוי היחיד אשר אי� חולק כי

 .2/ט� עצמה כמבואר על פני המוצג שסומ� מב' א- על פי דרישת חב

 . שקלי�262,000ס של  "ל לתשלו� ע"הפחתה זו מעמידה את היתרה הנ

 

חלק הארי של הפער הקיי�  בי� גירסאות הצדדי� באשר לסכו� אותו היה על המבקש  .29

מקורו בעיקר במחלוקת הנטושה באשר לעבודות ,  עד כה מבי� הכספי� ששולמו לולהעביר

לא מצאתי מקו� בשלב , הג� שהמבקש פירט ובאריכות כנדרש את טענותיו, בעני� זה. העפר

ובכלל זאת , זה להעדי- את גירסתו על פני גרסת המשיבה הנתמכת בראיות מהימנות לכאורה

 .ל"המסמ, המהווה את פסק הבורר הנ

שכ� , אקדי� ואציי� בעני� זה כי לכאורה יש בטענת המבקש ממש בכל הנוגע למעמדו של מסמ, זה

ראה (אי� הוא עומד בהגדרתו של פסק בורר על פי די� באי� הסכ� כתוב בדבר קיומה של בוררות 

, אול� המשיבה מוסיפה ומציינת,  )1968 –ח "בחוק הבוררות התשכ" הסכ� בוררות"הגדרתו של 

 .ומסקנה משפטית כאמור הינה בגדר האפשר, מכל מקו� עסקינ� בהסכ� המחייב את הצדדי�כי 

 

ומשטוע� המבקש כנגד תוקפו המשפטי של , א- כא� קיימת חשיבות לנטל הראייה והשכנוע

והוא  בלתי מבוטל בשי� לב לטיבה של , הרי שעליו מוטל הנטל, המסמ, האמור מחמת כפייה

 : שר עלו במהל, העדויות שנשמעו והוגשוהטענה ולנסיבות נוספות א

ואמנ� טוע� הלה כי מעסיק זה חייב , הבוררות הנטענת נערכה בפני מעסיקו לשעבר של המבקש

אול� ומאיד, התרשמותי הינה כי אי� ולא היתה כל מריבה ,  טענה שלא הוכחה, כספי� למשיבה

, ת בי� המבקש למעסיקואשר יצדיקו מסקנה בדבר עוינו, או מחלוקת בי� המבקש למעסיקו

 .ומשוא פני� מצידו בהכרעתו

נישק המבקש את , בתצהיר התשובה מציי� מר מועל� כי בסיומה של אחת הפגישות, אדרבא

כי א- עשה המבקש עבורו עבודה נוספת לאחר , ובחקירתו הנגדית עולה, ראשו של  המעסיק

 ). רישא לפרוטוקול21' עמ(הארועי� הנטעני� 
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וא- הביע , ש הגיע בכוחות עצמו לפגישות שהתקיימו אצל המעסיק בפערי זמ�המבק, זאת ועוד

 .דעתו באשר לנוכחותה של אשתו של מר מועל� בפגישה

 לפרוטוקול עולה כי המבקש לא נמנע מהבעת דעתו באשר לדרישות 32,33 שורות 12' מעדותו בעמ

של הפגישות ולפחות בי� זו ולא הוכח או נטע�  כמתבקש כי בשלב כלשהו , המשיבה בפני המעסיק

לזו פנה המבקש למעסיקו על מנת להסביר לו את מצוקתו או לבקשו למשו, ידו מנסיונות הפישור 

 .בי� הצדדי� כמתבקש בא� יש ממש בטענות המבקש באשר לנסיבות הגעתו לפגישות

אחת  לא נעשתה בי� פגישה –וא- זו , תלונה למשטרה בעניי� האיומי� הוגשה א- היא בשיהוי

ולא הוצג בפני בית המשפט מסמ, אשר קיי� לטענת המבקש בדבר יידועו של , לשנייה כמתבקש

 ). לפרוטוקול26 שורה 14' ראה עמ(המעסיק באשר לביטול פסק הבורר מצד המבקש 

הרי שבשלב זה סבורה אני כי אי� , הג� שלמבקש תשובות לחלק מהנסיבות המופנות כנגדו

 .ליטוע ספק מספיק בתוקפו של פסק הבורר לצור, ההכרעה שבפניבתשובותיו כדי להפרי, או 

 

הרי , ט�'  זו המבוססת על כספי� הצפוי� להתקבל מחב–קרי , אשר ליתרת הסכו� הנתבע .30

הקדימה , אלא שהמשיבה המודעת לעובדה זו, שאמנ� דרישה זו נוגדת את הסכמת הצדדי�

לחוק ) א (28 /ו) ג (27סעיפי� בהוראות והבהירה וכ, א- בסיכומיה כי היא מעגנת דרישתה 

 ): בהתאמה(שזוהי לשונ� , 1973 –ג "תשל) חלק כללי(החוזי� 

 ". א$ לפני שנתקיי� התנאי, זכאי כל צד לסעדי� לש� מניעת הפרתו, חוזה שהיה מותנה בתנאי מתלה"

/ל איאי� הוא זכאי להסתמ# ע, היה חוזה מותנה בתנאי מתלה וצד אחד מנע את קיו� התנאי"

 ".קיומו

 

תרופות בשל הפרת ( לחוק החוזי� 17סעי$ על כ, מוסיפה המשיבה ועושה שימוש בהוראת 

 39סעי$ וכ� בהוראת ,  שעניינה  קבלת סעד מחמת הפרתו הצפויה של חוזה 1970/א"תשל, )חוזה

 . בדבר חובת תו� הלב החלה על בעל די�לחוק החוזי� הכללי

 

לא נית� להציג חלק זה של התובענה כחסר משקל , שהובאו בפניסבורתני כי בנסיבות העני� כפי 

 .ולהאחז באופ� כה נוקשה בהוראות ההסכ� כפי שמבקש המבקש לעשות, וסיכוי

 

, לא שש המבקש להזדרז ולהעביר לה תשלומי�, י המשיבה"התרשמותי הינה כי אכ� וכנטע� ע

 ) לפרוטוקול27,28 שורות 4 'ראה בהקשר זה עדותו של מר מועל� בעמ. (וזאת בלשו� המעטה

 

המבקש נתלה בטענות מטענות שונות ואמנ� אינני שוללת את האפשרות כי אלו בחלק� תתקבלנה 

לא נית� שלא לקבל את הרוש� , ובשי� לב למצבור הטענות וטיב�, אול� בשלב זה, בסופו של הלי,

משיבה וראיותיה אינני סבורה כי לא הוטל ספק מספיק בטענות ה, מכל מקו�. האמור לעיל

 .המשמשות בסיס  לחלות� של הוראות הדי� הנזכרות לעיל

 

מצא , לרבות למסמכי� בכתב, המבקש על דעתו ועל פי הבנתו ופרשנותו החד צדדית לארועי�

זאת חר- ידיעתו כי צפויי� להתקבל כספי� , לנכו� למנוע מהמשיבה סכומי�  בתואנות שונות
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נכו� לדחות את בירור טענותיו לכספי� העתידיי� והחל המבקש לא מצא ל. ט�' נוספי� מחב

 .בניכויי� כבר מראשית הכספי� אשר נתקבלו

  

על כ, יש להוסי- את העקרו� שעלה במהל, החקירות ולפיו מצא המבקש לנכו� לנכות מחלקה של 

 .ט�' המשיבה סכומי� א- שאלו לא נוכו משכרו שלו כפי שהועבר על ידי חב

 . מעידה על חוסר תו� לב לכאורההתנהגות זו על פניה

אלא , ט�' המבקש לא רק שאינו מנסה למזער עמדתו באשר לליקויי� שישנ� בפני חב, חמור מכ,

 ניכוי של סכו� במצטברודורש , שהוא מזדרז ומזמי� חוות דעת באשר לליקויי� הקיימי� לטענתו

 .הערבות

 

 על עלויות גבוהות –דהיינו , וק חופשי לה מבוססת על מחירי ש3י האמור בסעי- "חוות דעת זו עפ

 .י המשיבה עצמה"מאלו הרלבנטיות לביצוע התיקוני� ע

אינני מוצאת מקו� להיכנס לפרטי חוות הדעת אול� יש להתייחס לזו בהסתייגות ובזהירות נוכח 

וכ� בשי� לכ, שהמשיבה הביעה נכונות מלאה לבצע כל השלמה ותיקו� , מגמתו של המבקש

אול� ניכר מחלופת המכתבי� , קש אמנ� טע� כי נת� למשיבה הזדמנות לעשות כ�המב. שיידרשו

 .כי א� חלקה על היקפ� וטיב�, בעני� זה כי המשיבה לא התעלמה מפניות אלה

 

ט� בעני� ' מחלוקת ככל שישנה באשר לליקויי� מקומה לאחר קבלת פירוט טענות חב, מכל מקו�

ט� ולשי� טענות בפיה אשר עשויות '   להקדי� את חבולא ברורה לי מדוע אצה למבקש הדר,, זה

 .להביא להפחתת התשלו� שישול� על ידה

 

העקרו� המוביל ביחסי� בי� המבקש למשיבה הינו כי שכרה של המשיבה עומד ביחס ישיר לשכרו 

מה לו למבקש כי יטע� , ובא� זו האחרונה תבליג או תמעיט בדרישותיה, ט�' של המבקש מאת חב

 .אחרת

 

וסי- ואציי� בעני� זה כי אפשר ועמדתו זו של המבקש נובעת מזהירות בה הוא נוקט ומחששו א

ואי� חובת תו� הלב מתיישבת ע� ,  אול� סבורתני כי המבקש הפריז בעני� זה, מפני תביעות

 .התנהגותו וכוונתו להמשי, ולהחזיק בכספי� עד לשלילתו של  כל סיכו� אפשרי

 

התחנה שנבנתה פעילה ,  המשיבה ביצעה עבודות בהיק- בלתי מבוטל:די בבחינת המצב כפשטותו

מוצא הוא עצמו שבוי בידי המבקש אשר א- מוצא לנכו� להיתלות , והג� שכ,, חודשי�' מזה מס

 .באי הגשתו של חשבו� סופי לחברת ט�

 

זאת בעקבות פניית בית המשפט , חשבו� זה הוגש א, לאחר הדיו� הראשו� שהתקיי� בבקשה

 .ש בעני� זהלמבק
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עדיי� אינני משוכנעת כי היה צידוק לעיכוב בהגשתו של , הג� ששמעתי את הסבריו של המבקש

, ט�' עיכוב שתוצאה ישירה שלו הינה אי העברת� של כספי� נוספי� מצד חב, החשבו� הסופי

 . אי  קיו� התנאי בהסכ� בדבר מועד התשלו� למשיבה–ולפיכ, 

ת ויגדיר טענותיו כנגד המשיבה לאחר שיתכבד הוא עצמו לעשות מ� הראוי והנכו� כי המבקש יכמ

 . להגיש את החשבו� הסופי–ובפרט , ט�' את המירב לקידו� התשלומי� מצד חב

מסקנתי מהאמור לעיל הינה כי לצור, הטלתו של העיקול הזמני נותרת בעינה התרשמותי לפיה 

ואעיר כי לא נפג� (וא שיעורה ישנ� ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה כמל

 ).משקלה של הצהרת מר מועל� באשר לשווי� של מרכיב העבודות החריגות שנתבעו

א� אביא בחשבו� את ניכוי סכו� הערבות הבנקאית ואחמיר ואוסי- לכ, סכו� גלובלי בגי� 

 שקלי� 1,170,000 "עדיי� נמצא כי קיימת יתרה בשיעור של כ, הוצאות נטענות מצד המבקש

 ).י הנטע�"ואינני נותנת דעתי בשלב זה להגדלת הצפויה בסכו� התביעה עפ(לתשלו� 

 

הרי שבשלב זה , הפסד מוניטי� והפסד רווח: אשר ליתר הקיזוזי�  לה� טע� המבקש .31

 .אינני מוצאת כי יש בה� כדי ליטוע ספק סביר בסכו� הנתבע לתשלו�

והטענות באשר לאובד� הרווח , סתמי למדיאציי� בקצרה כי טענת הפגיעה במוניטי� נטענה באופ� 

 .שהיה צפוי אינ� מגובות בראיות מספיקות ולו ג� לשלב זה

 .שאלה שמשקלה בלתי מבוטל עולה באשר להתנהלותו של המבקש בעני� זה, יתרה מכ,

ולאחר שעשה כ� מבקש הוא לשלול הימנה , נמצא כי המבקש הניח למשיבה שתסיי� עבודותיה

 .את שכרה

הרי שהיה עליו , שיטתו של המבקש נכפה עליו מצב זה מחמת איומיו של מר מועל� כנגדוג� א� ל

 .י המשיבה"לעשות מעשה ולפנות לערכאות משפטיות לש� מניעת המש, העבודות ע

,  ואיל, כי בחר בסופו של יו� לאפשר את  קיומו של הפרוייקט23 שורה 21' המבקש מעיד בעמ

סבורתני כי היה עליו להעמיד בפני המשיבה עובדה זו על מנת , וא� כ,, ולדחות טענותיו להמש,

 .ותשקול שיקוליה, שזו תבי� כי הינה נוטלת סיכו� עת ממשיכה היא בביצוע� של העבודות

  

בחינת קיומ� של ראיות לכאורה לקיומו של  –קרי , עתה ולנדב, השני הנדרש להחלטתי .32

) ב (374בהתא� לדרישת סעי$  ,  �חשש סביר שאי מת� הצו יכביד על ביצוע פסק הדי

 :לתקנות

 

בעני� זה סבורתני כי גודל הסכנה עליה הצביעה המשיבה בבקשתה התמעטה קימעה לאחר  .33

 .זאת בכל הנוגע לאפשרויותיו הכלכליות של המבקש, שמיעת מכלול העדויות בפני

 

אלא , ו הינהכי המבקש לשיטתו מתגורר בדירה אשר למעשה של, ממכלול עדויות אלו עולה

 .כי א� על ש� הוריו כשלטובתו רשומה הערת אזהרה, שבפועל אינה רשומה על שמו

עדיי�  ישנה משמעות לטענת המשיבה אשר , חר- טענה זו מצד המבקש אשר אפשר ונכונה היא

זאת כל עוד לא מצטרפת לטענת , ל"כי אי� לייחס למבקש בעלות בדירה הנ, סבורה למעשה

 .או ההסכמה נשוא הערת האזהרה, הורי� בנטע� על ידוהמבקש הודאת� של ה
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 .וזו מושכרת כיו�, עוד עולה כי למבקש מחצית הזכויות בדירה המצויה באשקלו�

וא- כא� , הצדדי� חלקו באשר לערכו של נכס זה לענייננו זאת מחמת קיומו של שעבוד על הנכס

א� ישנו , ר תלמד מהו הפערטוב היה עושה המבקש א� היה מציג תשתית ראייתית מספקת אש

 .בי� ער, הנכס לבי� שיעור השעבוד הרוב1 עליו

חר- , במצב הדברי� שבפני נמצא כי הסברה של המשיבה לאי היתלותה בקיומו של נכס זה

 .הינו מניח את הדעת, ידיעתה אודות קיומו

 

פיר הינו וע� המבקש בבקשתו לא ציי�  דבר קיומו רכוש נוס- אשר עשוי ללמד כי מצבו הכלכלי ש

 : אי� מתקבל הרוש� כי המבקש הינו חסר כל, זאת

 600,000 " מציי� המבקש כי בבעלותו חסכונות ופקדונות בס, כולל של כ50בתצהירו בסעי- 

י החלטתי הציג החייב תדפיס "אול� בהמש, ועפ, טענה זו לא נתמכה במסמ, כלשהו. שקלי�

 .המלמד כי יש ממש בטענתו

 שקלי� 250,000 " כ–ית של המבקש הסתבר כי חלק בלתי מבוטל מסכו� זה אול� בחקירתו הנגד

 22' עמ( בכספי� אות� דורשת המשיבה לקבל� לחזקתה –מקור� בפרוייקט נשוא תיק זה קרי 

כספי� אלו א- שימשו או מכל מקו� יכולי� היו לשמש את המבקש ).  לפרוטוקול17, 16שורה 

אי� מקו� להיתלותו בעדותו במימו� זה לש� , וכיוו� שכ,, תלצור, מימו� הוצאות הביניי� הנטענו

 .הוכחת יכולתו הכלכלית

 

 שקלי� 18,500 לתצהירו מציי� המבקש כי הכנסתו הממוצעת לשנה האחרונה עומדת על 51בסעי- 

 .ובעני� זה הוצג אישור מטע�  יוע1 המס שלו

 :ות עומדות לרוע1 בעני� זההכנסה חודשית בשיעור כאמור הינה בלתי מבוטלת אול� שתי נקוד

,   ג� א� יכולה היתה הכנסה זו לשמש כמלוא שיעורה עבור החוב ככל שייפסק בתיק זה"האחת 

 .עדיי� אי� בכ, די כמענה לסכו� הנתבע בפנינו, וברור שאי� זה כ,

כי אכ� עלה ממוצע הכנסותיו ,  לפרוטוקול21'  לשאלת בית המשפט השיב המבקש בעמ–השנייה 

 .אחרונה בעקבות הפרוייקט הנדו�לשנה ה

חודשי� ' י הצהרתו היה מובטל במש, מס"נקודה זו מהותית הינה בשי� לב לכ, שהמבקש עפ

 . שקלי�4,500 א, מדמי אבטלה בשיעור של 2004והתקיי� בראשית שנת 

 .כי אי� ממש בהיתלות בשיעור הכנסה ממוצעת זו, נמצא א� כ�

 

 .קש הינו חסר כל או נעדר יכולת להפיק הכנסהלא התרשמתי כי המב, בסופו של יו�

עבד עבור גורמי� שוני� לרבות מר אדיר ,  עדותו ביצע פרוייקטי� שוני� בשני� עברוי"המבקש עפ

 .וניכר כי אי� הוא יושב בטל כי א�  פועל להפקת הכנסות, והמשיבה עצמה, אהרו�

 

ובשי� לב , יק- עבודותיו בעברומשלא הוצגו בפני מצד המבקש מסמכי� המעידי� על ה, ע� זאת

, התרשמתי א- כי הפרוייקט הנדו� אינו עני� שבשיגרה בעיסוקיו של המבקש, לעדותו בפני

 .והכנסות בהיק- כשל פרוייקט זה הינ� בבחינת חריג עבור המבקש
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יש מקו� לחששה של המשיבה באשר ליכולתה להיפרע מאת המבקש סכומי� כדי , כיוו� שכ,

 .השיעור הנתבע

א� המקו� לציי� כי העובדה שהמבקש יוכל אולי להקצות עבור החוב הנטע� תשלו� חודשי כ

אי� בה כדי להוות מענה מספיק , בשיעור בלתי מבוטל ולו ג� כדי מחצית משכרו הממוצע הנטע�

אשר עניי� לה ולגיטימי הוא להיפרע ובהקד� כדי מלוא הסכו� שייפסק , לחששה של המבקשת

עצמה תלויה בתשלומי� חודשיי� לאחר שהמבקש גר- לכיסו כספי�  לטובתה ולא למצוא 

 .בשיעור כה רב

 

 .אינני מייחסת חשיבות לטענת המשיבה בדבר החשש לנקיטת הליכי� כנגד אשת המבקש

ואי� , לא  הוצגה כל תשתית ראייתית מספקת אשר תלמד כי הליכי� כאמור קורמי� עור וגידי�

 .כגו� דאמקו� להסתפק בהשערות תאורטיות 

 

בנסיבות העני� שבפנינו מוצאת אני מקו� להתייחס לנסיבות נוספות אשר צויינו בבקשת  .34

והג� שכ, יש בה� בהחלט כדי , ואשר אינ� קשורות למצבו הכלכלי של המבקש, המשיבה

 .להשלי, על קיומו של חשש להכבדה כנטע�

, להתנהגותו של המבקשכוונת הדברי� הינה לארועי� אשר הובילו להגשת תביעה זו ובפרט 

 . בפרט30ולצור, כ, הנני מפנה להערותיי כפי שפורטו לעיל בסעי- 

בא� היה , אפשר והמשיבה נמנעת היתה מהגשת תביעתה או מהבעת חשש להכבדה כאמור

 .המבקש נוהג עמה אחרת בכל הנוגע למחלוקות אשר נתגלעו בי� השניי�

יל, בדר, זו א- כיו� בציינו כי בפיו עוד טענות ומשמוסי- הוא ל, משנהג המבקש כפי שנהג, אול�

סבורה אני כי חששה של המשיבה , רבות  שבעטיי� יש מקו� לניכויי� ולמניעת שכרה של המשיבה

 .ויש לו מקו�, אינו מופר,

 

ולעיתי� , יש ונמצא כי התנהגותו של בעל די� היא שיוצרת חשש להכבדה על קיומו של פסק די�

כפי המקרה שבפנינו בו מצאה המשיבה עצמה נתונה , ילת התביעה עצמההתנהגות זו קשורה לע

אשר עושה מעשה ובוחר בהסתמ, על פרשנותו החד צדדית למנוע מהמשיבה , שבי בידי המבקש

זאת ,  הגשתו של החשבו� הסופי–קרי , כספי� בשיעור בלתי מבוטל ואינו מקד� את עניינה שלה

 .שלגביו אי� חולק כי זכאי הוא לקבלו, ו בתמורהלאחר שהוא עצמו קיבל זה מכבר את חלק

ומקורו בטענות שמעלה המבקש , "הוצאה מחברו"הינו למעשה , כל סכו� המוחזק מעבר לכ,

 .ולמבקש אי� לו מה שיפסיד, באשר ליחסי� בי� הצדדי�

ובמצב זה ג� א� מתרש� בית , דוגמא נוספת להתנהגות כאמור הינה נסיו� להברחה של רכוש

וראה בעני� זה דברי בית , הרי שעדיי� יש מקו� לחשש כאמור, כי הנתבע הינו בעל רכושהמשפט 

) 4(2004של " תקטוב הארי פולברג/הר' אהרו� בוגומילסקי נ 2568/04) סבא"כפר(א "המשפט בבש

 :638' עמ,633

 98) 9(ג נאמ� דיני� מחוזי ל'  רבינובי! נ1781/03)  מחוזי תל אביב. (א.השופט אזר המנוח בת' כב"

 :קבע
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, לא צמצ� המחוקק את התקנה רק למקרי� של הברחת נכסי�, בנוסח המתוק� של התקנות" 

 ". אלא קבע כי התקנה חלה בכל מקרה של הכבדה

לעיתי� רשאי . לא תמיד נדרש בית המשפט לראיות לעני� הברחה או הכבדה אקטיבית, כלומר

 .."יק שלפניובית המשפט ללמוד על הכבדה פסיבית מתו# נתוני הת

 

 סיכו� ומסקנות

 .מסקנתי מכל האמור לעיל הינה כי יש מקו� להטלתו של צו עיקול בשלב זה .35

, לתקנות) ב (362י הוראת סעי- "השאלה הינה בשי� לשיקולי מאז� הנוחיות ואלו הנדרשי� עפ

הא� יש להותיר את צו העיקול במתכונתו כיו� כפי מלוא היקפו ובהתא� לתנאי� המקוריי� 

 .שר נדרשוא

הרי שבעני� זה שיקולי מאז� הנוחיות נוטי� בהחלט , ט�' בכל הנוגע לעיקול המופנה לחב .36

שכ� אי� עסקינ� במקור שטיבו כחשבו� בנק אשר אמור לשמש את המבקש , לטובת המשיבה

 .ואשר עיקולו משבש באופ� משמעותי פעילותו היו� יומית, בחיי היו� יו�

אול� לא שמעתי כל טענה , אשר העברת� למבקש בהחלט תועיל לועסקינ� ברווחי� , למעשה

 . כי קיי� צידוק וצור, בשלב זה לאפשר העברת� לידיו, שתשכנעני

עסקינ� במקור הכספי אשר אמור לשמש את המבקש להעברת כספי� ככל שייפסקו , יתרה מכ,

ודקת וראויה באשר הותרת העיקול הינה א- צ, וכיוו� שכ,, ועל כ, אי� חולק, לטובת המשיבה

 .למחזיק זה

הנני מורה כי  צו , ובשי� לב מאיד# לקיזוזי� אפשריי� אליה� התייחסתי לעיל,  בנסיבות אלה

 . מיליו� שקלי�1.2ס של  "ט� יישאר בעינו א# יועמד ע' העיקול   אשר הופנה לחב

 

בנק של שיקולי מאז� הנוחיות מורכבי� יותר ושוני� בכל הנוגע אשר הוטל על חשבו� ה .37

 .המבקש

, המבקש אמנ� לא המחיש בראיות את טענתו לפיה שיקי� שלא סורבו ופעילותו העסקית שובשה

אול� סבורתני כי בעני� זה אפשר לאמר כי טיבו של העקול מלמד מעצ� טבעו על הקושי הטמו� 

 .בו

יש , לובפרט כדי השיעור המוט, אי� ספק כי הטלתו של עיקול על חשבו� בנק המשמש את המבקש

 .בו כדי להקשות באופ� ממשי על המבקש

 :199"198' ל בעמ" הנ5935/97 ,5937א "אמר דברו בית המשפט ברע,  בעני� זה 

ח על חשבונות בנק מהווה פגיעה משמעותית " ש1,100,000כי הטלת עיקול בגובה של , נזכיר"

. שלכותיה מידיותפגיעה זו הינה עכשוית וודאית וה. במהל# חייו של כמעט כל אד� או עסק

א� וכאשר יזכו , לא הונחה תשתית ראייתית מספקת שתבסס חשש לפגיעה במשיבי�, לעומתה

לבי� פגיעה עתידית אפשרית ולא משמעותית , בי� פגיעה עכשווית וממשית בנתבע. בתביעת�

ה� , יש להעדי$ בנסיבות העני� שלפנינו את האינטרס של הנתבעי�, בתובע מבקש העיקול

 ". שבפנינוהמבקשי�

 

השאלה הינה הא� במקרה דנ� יש מקו� בהתחשב במכלול הנסיבות להותיר את צו העיקול כדי 

 .מלוא שיעורו א- באשר לחשבו� זה
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שכ� תשובה כאמור יכולה , ט� לצו העיקול' המענה לשאלה זו קשור קשר ישיר לתשובתה של חב

 .ובטח בדר, כלשהיהיתה  להבהיר בפנינו מהו החלק בתובענה  שתשלומו אינו מ

תשובה כאמור , ט� לית� תשובתה' חר- פניותיי ערב הדיוני� למבקש בעני� זה על מנת שיאי1 בחב

אלא שכא� המקו� להזכיר את העובדה כי המבקש עצמו בעצ� , זאת בניגוד לדי�, לא ניתנה

 .ט� תר� למעשה לאי הבהירות הקיימת היו�' השתהותו בהגשתו של החשבו� הסופי לחב

 

שכ� , ט� באשר לסכומי� המגיעי� הימנה' שבו� זה הינו חיוני לש� גיבוש עמדה כלשהי מצד חבח

זאת א- תו, מת� הדעת , ט� לית� מענה ענייני לנדרש על פיו' רק לאחר בדיקתו יכולה חב

 .על ניכויי� שיש לעשות, לטענותיה ככל שישנ�

 חשבונו של המבקש יביא לסיכול חוששתני כי ביטול מיידי של העקול אשר הוטל על, במצב זה

כוונתו של בית המשפט ועמדתו לפיה יש מקו� במקרה דנ� לית� בטוחה כלשהי לביצועו של פסק 

 .א� ייפסק לטובת המשיבה, הדי�

כא� המקו� להזכיר את טענותיו של המבקש עצמו באשר לניכויי� בשיעור בלתי ידוע אשר עשויה 

 .יד לתצהירו של המבקש, פורט בנספחי�  יבט� לבצע בהתא� לשיקול דעתה וכמ' חב

ט� ' יש לצפות כי חב, ) מליו� שקלי�1.1ששיעורו הכולל הינו (כיו� לאחר שהוגש חשבו� סופי 

ט�  ' והמבקש אשר לו די� ודברי� ע� חב, תמציא ובהקד� עמדתה למבקש ולתיק בית המשפט

ט� למיקסו� הסכו� ' בפני חבולטעו� ,  הוא שצרי,  ויכול לפעול להחשת קבלתה של עמדה זו

 .המאושר

 

לאחר ששקלתי את השיקולי� הרלבנטי� נוכח כל הפירוט דלעיל ותו# מת� הדעת לטיבו , לפיכ#

של עיקול זה מצאתי מקו� להותיר את העיקול אשר הוטל על חשבו� הבנק של המבקש בבנק 

איד# ולהעמידו על א# לצמצמו מ, ש"זאת א$ בהתחשב בכ# שהעקול אינו חל על העו, דיסקונט

 . וכ� הנני מורה,  שקלי� בלבד300,000ס# של  

אדגיש כי סכו� זה נקבע א- בהיותו ראוי וצודק בנסיבות העני� זאת בשי� לב לעדותו של המבקש 

' כי היתרה בחשבונו גדלה כדי שיעור הקרוב לס, זה בעקבות הכספי� שנתקבלו מחב, ממנה עולה

 . ט� בפרוייקט דנ�

כי אי� כל חובה והכרח במסגרת צו עיקול לית� למבקשו בטוחה מלאה לסכו� , ו�ברי מכל מק

שא� לא כ� מהי המניע להרחיב צווי עיקול ולהחיל� על , ולהעמידו  במצב נטול כל סיכו�, תביעתו

 .שמא יצטר- בעתיד מעקל נוס- למשל, מעבר לער, הנדרש, נכסי� רבי�

 

יביא לשינוי , ט�' נוי נסיבות  שמקורו בתשובתה של חבמורה אני כבר עתה כי אפשר  ושי, ע� זאת

 .בכל הנוגע לעיקול המוטל על חשבונו של המבקש

 

מצא הוא , הג� שבית המשפט נת� דעתו במהל, הדיו� לשתי טענות נוספות שהעלה המבקש .38

ולא יצא בית משפט פטור מהתייחסות לאלו א- בהחלטה , מקו� להיתלות באלו א- בסיכומיו

 :רהזו א, בקצ
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 .י המשיבה"אשר לתצהירי� כפי שהוגשו ע, ראשית

וכי " אינני מסכימה ע� טענת המבקש כי הראשו� שבה� אינו מהווה תצהיר מחמת אי ציו� המלל 

 .זאת בסיפא לתצהיר, "יהא צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא יעשה כ�

, לפי המצהיר ותוכנהסבורתני כי הפסיקה המתייחסת לסוגייה זו מדגישה את חובת האזהרה כ

ט "תשנ, על הראיות/קדמי.ראה בספרו של י. אי� בתצהיר עסקינ�, שכ� ללא אזהרה ובתוכ� הנדרש

 .657,656' חלק שני עמ

 .כ המשיבה בכתב כי המצהיר שבא בפניו הוזהר כי עליו להצהיר את האמת"בענייננו מאשר ב

י שאנוכי שוכנעתי כי בפועל הוזהר הר, ל"הג� שהדברי� היו ברורי� יותר לו לא נשמט המלל הנ

אישור עור, הדי� מציי� מפורשות דבר : הרי שבתצהיר עסקינ�, ומשכ,, המצהיר בתוכ� הנדרש

 . וחזקה עליו כי הזהירו בהקשר הרלבנטי, אזהרתו של המצהיר

סבורתני כי אישור עור, הדי� הנדרש בתחתית התצהיר אינו אלא ראייה לקיומה של , מכל מקו�

שהרי בא� יסתבר כי , ולא בבחינת האזהרה עצמה, כחוק שנעשתה עובר למת� האישוראזהרה 

הרי , לא הוזהר המצהיר בפועל, חר- צירופו של הנוסח הרלבנטי במלואו בתחתית התצהיר

 .שדווקא אז לא בתצהיר עסקינ�

 

 הרי שאי� בידי לקבל את טענות המבקש המבוססות כול� א, על, אשר להעדר מקור התצהירי�

 .חשדות שלא הוכחו

, ובהעדר תשתית של ממש, ולא מצאו, כ המשיבה הצהיר כי חיפש אחר מקור התצהיר הנדרש"ב

זאת הג� שא- בית המשפט , אי� מקו� להניח הנחות ולבנות על אלו טענות לפסילת התצהירי�

 .נוכח בשוני כלשהו הקיי� בי� עמודי התצהירי�

 

שכ� הודעות למחזיקי� , די� טענה זו להידחות א- היאהרי ש, אשר לערבויות אשר הוגשו, שנית

ואלו ,  לאחר הפקדת� של ערבויות כדי�–קרי , מוצאות א, לאחר כניסתו לתוק- של צו העיקול

 .נבדקות ומאושרות עובר להפקת ההודעות למחזיקי�

 .ל"לא היו מופקות ההודעות הנ, לו סבר בית המשפט כי הערבויות כפי שהוגשו אינ� ראויות

 

כוונתי היתה לחייב , הרי שבשי� לב לתוצאת הבקשה מחד ומאיד,, אשר להוצאות הבקשה .39

אלא שכא� המקו� לית� את , מ" שקלי� בצירו- מע3,000את המבקש בהוצאות בשיעור של 

 .הדעת למועד הגשתו של תצהיר התשובה מטע� המשיבה

משהשתהתה בהגשתו של בעני� זה סבורה אני כי המשיבה הביאה להכבדה בניהולו של הדיו� 

תצהיר זה ואי� בידי לקבל את טענותיה עד כדי אמירה לפיה לא נית� היה להגיש את התצהיר ולו 

 .ימי� ספורי� קוד� לכ�

מ ואלו " שקלי� בלבד בצירו$ מע2,000שיעור ההוצאות מופחת ומועמד על ס# של , לפיכ#

 .ריי המבקש למשיבה בלא כל קשר לתוצאות ההלי# העיק"ישולמו ע

 .אודות החלטתי זו, ט�' בנק דיסקונט וחב: המזכירות תיידע את המחזיקי�
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 .בלשכתי) ה"ו באדר א תשס"ט (2005,  בפברואר24ניתנה היו� 
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