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 פסק די$

  

 להג� רשות ובקשת בנקאי מוסד הגיש אותה מקוצר די� בסדר תביעה הוא זה די� פסק של עניינו

  .להידחות שדינה

 

 דבר פתח .1

 

 התביעה על .1.1

 ספורי� חודשי� שנוהל בנק חשבו� במסגרת נוצר אשר חוב לתשלו� עותר התובע .1.1.1

 . בלבד

 

 ביו�" מ"בע שלי מנופאי� חברת" בש� חברה ידי על נפתח הבנק חשבו� .1.1.2

 – יותר מאוחר וחצי כחודשיי� כבר פירוק להליכי נכנסה החברה. 26/6/2017

 מאוחר חודשי� וחצי מארבעה פחות נית� פירוק וצו 2017 ספטמבר בחודש

 .5/11/2017 ביו� – החשבו� לפתיחת

  

 .החברה לחובות הערבי� ה� הנתבעי� .1.1.3

  

 הסכו� להיק, ביחס כאשר ח"ש 192,511 של הס� על עומד הבנק בחשבו� החוב .1.1.4

 .  טענה כל הועלתה לא זה
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 ההגנה טענות .1.2

. בו העובדי� ועד של או עצמו התובע של היא לחוב שהאחריות טועני� הנתבעי� .1.2.1

 באשמה נגרמו אלה שהפרות הרי" כלשה� הפרות ובוצעו ככל - הנתבעי� כלשו�

 סעי,( "טפחות מזרחי בנק של העובדי� וועד או/ו התובע של ובאחריות ישירה

 ).בבקשה שתמ� לתצהיר 3.1

 

 קרסה החברה וכי 15/6/17 ביו� החלה החברה פעילות כי מצייני� הנתבעי� .1.2.2

 וועד או/ו התובע בשל לדבריה� ובכל – פעילותה שהחלה לאחר כחודשיי�

 .התובע של העובדי�

  

 שוני� בניה לאתרי מנופאי� המספק שארגו� קמה החברה הנתבעי� לדברי .1.2.3

 מנופאי� בי� התיוו� פערי וצמצו� המנופאי� זכויות על שמירה, באר/

 בעלת כלכלית לנישה" נכנסה החברה כי מצייני� הנתבעי�. למעסיקי�

 ניהלו אשר" משקל כבדי משקיעי�" בפעילותה התעניינו וכי" עצו� פוטנציאל

 .ושיח שיג הנתבעי� ע�

  

 שביו� לכ� מפני� כחודשיי� לאחר קרסה החברה כי המצייני� הנתבעי� .1.2.4

 התובע אצל כללית שביתה הוכרזה הפעילות תחילת לאחר וחצי כחודש, 3/8/17

 .שבועיי� במש� נמשכה וזו

  

 ובי$ סדיר באופ$ לתפקד החברה יכלה לא" השביתה בשל – הנתבעי� לדברי .1.2.5

 שיקי� להפקיד יכלה לא בזמ$ משכורותיה� את לעובדי� לשל� יכלה לא היתר

 תמצית נפגעה ובכ) ב"וכיו העברות לבצע, כספי� למשו) יכלה לא, וכספי�

 טועני� הנתבעי�  ".לפעול יכולתה נבלמה נכו$ יותר או והוגבלה החברה פעילות

 .להל� עוד יורחב כל ועל החברה לקריסת הביאה השביתה כי

  

 החליטו" משכורות לשל� ממנה שנמנע העובדה בשל כי טועני� הנתבעי� .1.2.6

 פעילות של מאוד רחב חלק והשביתו לעבודת� להגיע שלא רבי� עובדי�

 משקיעי� מול וה� לקוחות מול ה� אנושה פגיעה החברה נפגעה ובכ�" החברה

 .פוטנציאליי�

  
 בקשה החברה מעובדי חלק הגישו 7/9/17 ביו� זאת לאור" הנתבעי� כטענת

  .פורקה אכ� וזו" לפירוקה
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 ע� ביותר מתקדמי� ומתני� משאי� נוהלו" כי ומדגישי� חוזרי� הנתבעי� .1.2.7

 שקלי� מיליוני של בגובה סכומי� להשקיע אמורי� היו אשר משקיעי� מספר

... לעבודת� מלהגיע חדלו" החברה מעובדי גדול שחלק מכיוו� א� "בחברה

 ."רגליה� הללו המשקיעי� נשאו

 

 ארוכה כה שביתה של קיומה איפשר כאשר" התרשל התובע כי טועני� הנתבעי� .1.2.8

 ובנוס," המיידי לסיומה פעל שלא בכ� או מלכתחילה אותה מנע שלא ובכ�

 .לתובע חוב כל וגורפת כללית הכחשה מכחישי�

  

 מנת על וכ� לעיל שפורטו הטענות בשל להג� רשות למת� עותרי� הנתבעי� .1.2.9

  .  התובע של העובדי� וועד כנגד' ג צד הודעת וכ� שכנגד תביעה להגיש שיוכלו

  

 וזאת תצהיר על שחת� היחיד שהוא 2 המבקש את לחקור בכוונתו אי$ כי הודיע התובע

 ברמת נותרו הנתבעי� טענות כל כי ייאמר מי כבר. האחרי� המבקשי� שני ובש� בשמו

 אחת לא* ראיה בדל ולו צירפו לא הנתבעי�. עובדתי בסיס וחסרו משפטיות כותרות

  .הבקשה לקבל אי$ משכ). בסיס כל חסרות נותרו ואלה העובדתיות מטענותיה�

  

 הנורמטיבית המסגרת – להג$ רשות בקשת .2

 שיקולי המשפט בית יבח� לא להתגונ� הרשות בקשת של המקדמי בשלב כי היא הלכה .2.1

 את בוח� אלא הגנתו את להוכיח המבקשי� יצליחו וכיצד הראיות טיב את, מהימנות

 .וביסוס� לתביעה זיקת� טענותיה� של המהותי משקל�

 

 תידחה בדי� הגנת המעלה או מבוססת שאינה להתגונ� רשות בקשת הרי זו הלכה לצד .2.2

 620/06 א"ע), 6/3/08( רבינובי/ יאיר ח"רו' נ מ"בע וניהול יעו/ עגיב 1471/06 א"ע(

 אורנה חודורי 340/16 א"רע), 18/11/08( אטלי גיימס' נ סילבר קאופמ� טימאט חברת

 לא או תתקבל מסויימת הגנה הא� הקביעה). 31/3/16( מ"בע לישראל לאומי בנק' נ

 א"ע( משקל לה� לתת שיש ראיה בדלי אפילו או שהוצגו ראיות על ג� מבוססת

  ).15/6/09( מ"בע טפחות מזרחי בנק' נ ששו� 10189/07

 

http://www.nevo.co.il/case/5714306
http://www.nevo.co.il/case/20911362
http://www.nevo.co.il/case/6166357
http://www.nevo.co.il/case/6166357
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 העובדתיות טענותיה� בירור ללא להתגונ� רשות מת� לנתבעי� המאפשרת ההלכה .2.3

. הגנה ככתב לה� לשמש יוכל וחלק ריק ד, שאפילו באופ� הנתבעי� את משחררת אינה

 ראיה בדל א, ולו ראיה להציג וכ� הגנת� טענות ולפרט להתכבד הנתבעי� על

 להסתפק ואי� לטענת� הרלוונטי� המסמכי� להציג א, הנתבעי� על. לטענותיה�

 מ"בע ציג. מ, 5063/08 א"ע אל להפנות נית� זה לעני�. בסיס כל חסרות בעלמא באמירות

 : כ� נקבע ש�) 21.12.11( דיסקונט בנק' נ

 מצד. להתגונ$ רשות המבקש על המוטל לנטל באשר איזו$ יוצרי� אלה כללי�"

 כדי, אחר מצד. בדי� הגנת אינה ההגנה כי להוכיח ודי, רב אינו הנטל, אחד

 במסמכי� המגובה, תצהיר להגיש המבקש על, זה מינימאלי בנטל לעמוד

  ."הגנתו מהות את וברורה קונקרטית בצורה המבסס, הצור) במידת

  

 הנזק שיעור כי, הודגש" כי ונרש� הפירוט להיעדר המשפט בית התייחס הלי� באותו

 א"ע ג�' ר להרחבה" .להתגונ$ רשות למת$ בקשה של בהלי) כנדרש הוכח ולא פורט לא

' נ פרדו 255/89 א"ע); 1987(113) 3(מג ד"פ,  למשכנתאות בנק טפחות' נ בורלא 469/87

  ). 1992( 641) 5(מו ד"פ, ישראל מדינת

  

  

 הבקשה את לקבל אי$ .3

 כללי .3.1

 טענות; עלומי� משקיעי� בדבר רבות עובדתיות טענות כללה להג� הרשות בקשת

 ביחס טענות; לרווח עסקית תחזית בדבר טענות; שהתקיימו ומת� משא להליכי

 לקשר ביחס משקל כבדות טענות וכ� הבנק שביתת בשל משכורת� קיבלו שלא לעובדי�

 .הבאה בפסקה כ� על. ראיה בדל ולו הוצג לא האלה מהטענות אחת לא,. לקוחות ע�

 

 הוצגו לא שכלל ראיה ובדלי ראיות .3.2

  :למשל וכ� ראיות של שורה להציג היה נית� המבקשי� לטענות בסיס היה לו

  

 אליה הנישה על המלמדת כלשהי עסקית תכנית הוצגה לא - עסקית תכנית אי$  )א(

 ;לרווח" העצו� הפוטנציאל" ועל המבקשי� נכנסו

 

 הסכ� כל הוצג לא - התכתבות אי$, הסכ� טיוטת אי$, משקיעי� ע� הסכמי� אי$  )ב(

 משקיע ע� כלשהי התכתבות הפחות לכל או הסכ� טיוטת אפילו או, משקיעי� ע�

 ;טלפו� במסרוני או ל"בדוא ואפילו –

http://www.nevo.co.il/case/5696124
http://www.nevo.co.il/case/17946492
http://www.nevo.co.il/case/17946492
http://www.nevo.co.il/case/17946028
http://www.nevo.co.il/case/17946028
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 לא אפילוו צוי� לא – מכ� יתרה. המשקיעי� פרטי הוצגו לא - משקיעי� פרטי אי$  )ג(

 בעקבות רגליו נשא ואשר ומת� במשא הנתבעי� היו עמו משקיע של אחד ש�

 .התובע שביתת

  

 לקוח ע� לא אפילו הסכ� הוצג לא. הלקוחות פרטי הוצגו לא - לקוחות פרטי אי$  )ד(

 מסרוני או ל"בדוא לא אפילו, לקוח ע� התכתבות כל הוצגה לא – ועוד זאת. אחד

 .לקוח של אחד ש� לא אפילוו צוי� לא – מכ� יתרה. טלפו�

  

 טענו הנתבעי� – שהושבתו עבודות פירוט אי$, שכר קיבלו שלא עובדי� פרטי אי$  )ה(

 להגיע שלא עובדי� החליטו" ומשכ� לעובדי� שכר שול� לא השביתה בשל כי

 פרטי של אזכור שו� אי�". החברה פעילות של מאוד רחב חלק והשביתו לעבודת�

 .שהושבתה אחת עבודה של ולו פירוט ג� אי�; עבודות שהשביתו העובדי�

 

 בלבד כחודשיי� רק פעלה שהחברה כ) על .3.3

 שהחברה העובדה לצר, יש לכ�. הבקשה לדחיית להביא כדי הראיות בהעדר די .3.3.1

 אינדיקציה אי�, השקעות כל נעשו לא זו ובתקופה בלבד כחודשיי� פעלה

 או שבוצעו לעבודות אינדיקציה כל ואי� לרווחי� לא וממילא כלשה� להכנסות

  .בוטלו

  

 – בעבר ורווחי� להכנסות אסמכתאות בעלת, ותיקה בחברה מדובר היה לו ג� .3.3.2

 זו בשביתה יש כי ולהוכיח התובע שבת בה� לשבועיי� להתייחס מקו� היה הרי

 והתביעה יותר קיצוני המקרה – בענייננו ואול�. הגנה טענות להקי� כדי

 עבר כל בידיה אי� ואשר משקמה קרסה אשר חברה לחובות לערבות מתייחסת

 עוד חמור כלשהו ראיה בדל או בראיה החוסר כזה במקרה. ורווחי� הכנסות של

 לבית יש אשר כל. בעבר שהופק כלשהו לרווח להפנות אפילו נית� לא שכ�, יותר

 ובכ� הנתבעי� אחד ידי על שהובאו עובדתי מבסיס ריקות הצהרות הוא המשפט

 . כלשהי הגנה להקי� כדי אי�

      

 נחקר לא המבקשי� מטע� שהמצהיר העובדה על .3.4

 ראיה ובדלי ראיות, עובדות חסר היה בבקשה תמ� אשר 2 המבקש של תצהירו .3.4.1

  2 המבקש את לחקור לא בחר מצדו המשיב. זה בשלב כבר לצרפ� היה ששומה

 .כלשהי הגנה למבקשי� להקי� כדי החקירה בהעדר אי� א� -
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 בו אי� אשר את לתצהיר יוצקת אינה מחקירה הימנעות כי היא פסוקה הלכה .3.4.2

 אל אפנה זה לעני�. המקורי בנוסחו נזכרו לא שכלל חדשות עובדות יוצרת ואינה

 מיו�( מ"בע למשכנתאות דיסקונט בנק' נ מ"בע אחזקות שיא,  6956/11 עא

 מ"בע גרופ שיק מפרק, רייס יצחק  16-03-22301) א"ת( ק"פר אל וכ�) 15/3/12

 בעא שנפסקה להלכה וכמוב�) 28/4/2018 מיו�( אהרו� שמש' נ מ"בע סטור ושיק

) 5(מה ד''פ, הישראלית החברה' נ מ"בע פרחי� לגידול חברה" ורדי� " ,16/89

729. 

  
 להג� הרשות בבקשת פירוט העדר א�, 2 המבקש את חקר לא שהמשיב הוא נכו�

 המשיב נמנע עת נרפאו לא אלה כל – ראיה בדלי של והיעדר� ראיה והעדר

  .נגדית מחקירה

      

 העובדי� ועד כנגד' ג צד הודעת וכ$ שכנגד תביעה להגיש מנת על להג$ רשות מת$ .3.5

 וכ� שכנגד תביעה להגיש שיוכלו מנת על להג� רשות למת� עותרי� המבקשי� .3.5.1

 בא באמצעות, בדיו� המבקשי� ציינו זה לעני�. העובדי� ועד כנגד' ג צד הודעת

 א�. לנזק גר� ומי לשביתה אש� מי זה בשלב עדיי$ יודעי� לא" ה� כי כוח�

 וצרי) אש� הבנק אז שביתה לעשות לה� היה שמוטב בעובדי� התעמר הבנק

 שהצדיקה פעולה עשה אל הבנק א�. שכנגד תביעה להגיש ונוכל בנזק לשאת

 ."קיזוז זכות הפחות ולכל העובדי� ועד כנגד תביעה עילת יש אז השביתה את

 

 לברר ג�, המבקשי� של לטעמ�, צור� יש הבנק בתביעה הדיו� במסגרת כלומר .3.5.2

 וא, האחראי מי ולקבוע, להשבתה הסיבות לברר, המשיב אצל העבודה יחסי

 בתביעה בחיוב או' ג צד בהודעת לחיוב יביאו אלה קביעות. בהשבתה האש�

 .שתוגש שכנגד

  

 או תביעה להגיש נית� לפיה הטענה - ראשית. זו טענה לקבל אי� הכבוד במלוא .3.5.3

 המעטה בלשו�, מספקות נקיה שאינה טענה היא השבתה נזקי בגי�' ג צד הודעת

 בכ� אי� – ועיקר שנית]; חדש נוסח[ הנזיקי� לפקודת) ב(62 סעי,' ור –

 התובעת כנגד תביעה להגיש או העובדי� ועד את לתבוע מבקשי� שהנתבעי�

 בדל אפילו או וראיה בסיס להציג הנתבעי� על ראשית. הגנה לה� להקי� כדי

 .נעשה לא כלל וזאת – לטענותיה� ראיה
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 כא$ המבקשי� כנגד הננקטי� אחרי� הליכי� .3.6

 נוספי� הליכי� שלושה התובע נגד� מנהל, כוח� בא באמצעות, הנתבעי� לדברי .3.6.1

 שכנגד תביעה להגיש האפשרות לה� ניתנה וכ� להג� רשות התקבלה בה�

 מאלה אחרי� חוב בסכומי מדובר כי ומסכימי� מודי� הנתבעי� '.ג צד והודעת

  .שלפני בתביעה הנדוני�

 

 שלא לאחר התקבלה להג� הרשות בקשת, כוחו בא באמצעות, התובע לדברי .3.6.2

 כי התובע מדגיש מקרה בכל. הסכמת� ניתנה ומשכ� טעות בשל לדיו� התייצבו

 .מהמבקשי� הנתבעי� אחרי� לסכומי� המתייחסי� נפרדי� בהליכי� מדובר

  

 לכדי להביא כדי בכ� אי� ואול� אחרי� הליכי� שמתנהלי� לעובדה דעתי נתתי .3.6.3

 על בנפרד נתבע כא� מהמבקשי� אחד שכל העובדה. להג� הרשות בקשת קבלת

 בהלי� אי�. שלפני בהלי� ההגנה סיכויי על מלמדת אינה אחר בהלי� התובע ידי

 שהוגש 2 המבקש בתצהיר ראיה בדל למצער או ראיות" לשתול" כדי האחר

 ובהלי� אחרי� חוב בסכומי שמדובר כ� על חולק אי� – מכ� יתרה. שלפני בתיק

 .  נפרד

  

  

 

 דבר וסו* סיכו� .4

 חודשיי� תו� קרסה אשר שחברה טועני� ה� בה להג� רשות בקשת הגישו הנתבעי� .4.1

 כבדי משקיעי�", "עצו� פוטנציאל" בעלת חברה היא – פעילותה תחילת ממועד

 שביתה בשל קרסה החברה כי הנתבעי� טועני� עוד. ועובדי� קיימי� לקוחות", משקל

 .התובע בסניפי שבועיי� בת

  

 עמודי� שלושה הנושא תצהיר, בלבד 2 המבקש של בתצהיר נתמכו הנתבעי� טענות .4.2

 כה אשר ראיה בדל או אחת ראיה ולו 2 המבקש בתצהיר אי�. נספחי� וללא בלבד

 או פירוט אי�; כלשהו משקיע של אזכור אפילו או פירוט כל אי�. זה בהלי� חסרי�

 צפויות שהיו או שהתקבלו הכנסות של אזכור או פירוט אי�; לקוחות של אזכור

 .דבר אי�. להתקבל
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 דחיית הבקשה ומת$ פסק די$ .4.3

 

 .להג$ הרשות בקשת את דוחה אני כ$ על אשר

  
 בצירו* ח"ש 192,511 של הס) בתשלו� ולחוד ביחד 1,2,3 הנתבעי� את מחייב אני

 התובע אצל נהוג שיהא כפי בחישוב 10.25% של בשיעור  10/12/2017 מיו� ריבית

  .התובע פקיד ידי על חתו� באישור ויאומת

  

 שכר וכ$ משפט הוצאות בתשלו� ולחוד ביחד 1,2,3 הנתבעי� את מחייב אני בנוס*

 ובתוספת ח"ש 12,000 של) הטרחה ולשכר להוצאות( לשניה� כולל בס) ד"עו טרחת

 . בפועל התשלו� למועד ועד הדי$ פסק ממועד וריבית הצמדה הפרשי

  

  

  

  

  , בהעדר הצדדי�.2018יוני  17, ד' תמוז תשע"חנית� היו�,  

                   

 

  

  

  




