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פסק דין
 
זהו ערעור  שהגישה המערערת על הכללתן של שורה של המחאות, כמפורט בנספח להודעת הערעור, בהתאם להוראת HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ|א-1981&T=4&FromWord=1&Seif=10" \t "Hok_27449" סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
בקצרה  יאמר, כי המערערת, שהינה חברה העוסקת בהפקת ואירגון אירועים, סבורה שהולכה שולל על ידי המשיב, כי לאחר שהיא פתחה חשבון אצל המשיב וניהלה בו עסקים בהיקפים לא מבוטלים, קפץ לפתע המשיב את ידו, מנע ממנה את המשך הפעילות בהתאם למוסכם, ולא רק זאת, אלא גם נמנע מלהעמיד לה הלוואה שאישר, כל זאת בחוסר תום לב, תוך שהוא גורם לה נזקים, לאחר שההמחאות שמסרה, מתוך מחשבה שיכובדו במועד הפרעון, לא נפרעו. 
המשיב סבור כי דין הערעור להידחות. הוא סבור כי מדובר במבקשת שניהלה את עסקיה בניגוד למגבלות שהוטלו על אותו חשבון בדמות מסגרת אשראי מסוימת, הבנק פנה, פעם אחר פעם, למבקשת, והתריע בפניה על כי היא חורגת ממסגרת האשראי, ובסופו של דבר, משכלו כל הקיצין, נאלץ לסרב לשורה ארוכה של המחאות שהופקדו בחשבון, סירוב שהוביל בסופו של דבר להגבלת החשבון.
בדיון שהתקיים לפני, נחקרו מנהל המבקשת ומנהל סניף הבנק, ולאחר מכן סיכמו הצדדים  טעוניהם בכתב.		60221
לאחר שקראתי את טעוני הצדדים, נחה דעתי כי דין הערעור להתקבל.
המערערת פתחה חשבון אצל הבנק המשיב, קיבלה מסגרת אשראי בשיעור של 100,000 ש"ח, כל זאת כנגד בטחונות בשיעור של 34,000 ש"ח, אך בפועל, לאורך כל הדרך,  היה החשבון ביתרת חובה הגדולה משמעותית מהיקף האשראי שהותר לה.
צודקת המערערת, כי לא היה מדובר בתופעה חד פעמית, אלא ביתרה רציפה ועקבית שהגיעה עד כדי 200,000 ש"ח בקירוב.
מכאן שטענתו הבסיסית של מנהל הסניף, מר  שלמה לוברמן (שעדותו עשתה רושם מתחמק ביותר, אך על כך בהמשך),  לפיה מדובר היה בחשבון שכל הזמן  שקל החזרת שיקים במהלך פעילותו, לא ממש מתישבת עם העובדות הבסיסיות.
בשלב מסוים, פנתה המבקשת למשיב, וביקשה כי תועמד לה הלוואה, וזאת במסגרת נסיון להגיע להסדרה פורמלית ומסודרת של הפעילות בחשבון. 
בתחילה טען מר לוברמן כי לא אישר כלל את ההלוואה, בהמשך אישר בחצי פה כי מסר הודעה למנהל המערערת לפיה יגיע לבנק ונושא ההלוואה יוסדר, אך משביקשתי להבין ממנו איזו מהגרסאות נכונה, העלה גרסה חדשה, לפיה אכן הזמין את מנהל המערערת לחתום על המסמכים, אך זאת בכפוף לכך שיאשר את ההלוואה.
מדובר בגרסה שבמקרה הטוב ניתן לכנותה מתחמקת.
בפועל, מהראיות עולה כי בין המערערת לבין הבנק המשיב הוסכם על העמדת הלוואה בשיעור של 90,000 ש"ח, ולדברים אלה גם נמצא אישור בעדותו של מר לוברמן, שאמר (עמ' 9 שורות 8-9) "נכון שהיתה פגישה בהשתתפותי ובהשתתפות חשב החברה בה סוכם שתהיה הלוואה של תשעים אלף".
אין חולק שמועד אישור ההלוואה חל בערב תשעה באב, באותו מועד לא ניתן היה לבצע את השלמת ההלוואה לאור סגירת סניפי הבנק, ומנהל המערערת הגיע לחתום על מסמכי ההלוואה ביום 10.8.03, אלא שאז הושב ריקם.
אין חולק גם כי במועד 10.8.03, הופקד סך של 97,000 ש"ח בחשבון המערערת מחשבון אחר שברשותה, בבנק  אוצר החייל. אמנם, עולה מהמסמכים כי המערערת ניסתה לבטל שיק זה, אולם הסביר מר רחמים בעדותו כי עשה את הנסיון לבטל את השיק לאחר שהוברר לו (וכפי שפורט לעיל אלה  היו בדיוק פני הדברים), שהבנק המשיב מנסה להתנער מהתחייבותו.
בפועל, השיק כובד בסופו של דבר, ולא היתה כל מניעה באותו שלב לכבד את השיקים שמסרה המערערת.
המערערת הצהירה, גרסת מנהלה בענין זה לא נסתרה באשר המשיב נמנע מהבאת עדים רלבנטיים, ובעיקר הגב' רותי אביטן שטיפלה בחשבון, כי העבירה סך של 62,000 ש"ח במזומן לחשבונה, מתוך מטרה לכבד שיקים שהופקדו בבנק ביום 10.8.03, כל השאלות שהופנו למר לוברמן בענין זה, נענו בתשובות "לא זוכר", "לא יודע".
חבל שלא הובאה הגב' אביטן, היא היתה דמות מרכזית שנזכרה בתצהירי המערערת, לסיכומים הנטענים עמה יוחד חלק לא מבוטל בתצהירים, ומשכך,  יש בהימנעות מהבאתה משום חיזוק לטענות המערערת.
בפועל, לא כיבד הבנק שורה של המחאות כמפורט בנספח לערעור ביום 11.8.03, כל זאת תוך הפרת ההסכם בין המערערת לבנק, ובהמשך, ביטל שלא כדין, בלא כל הצדקה, את מסגרת האשראי בגובה 100,000 ש"ח  שהועמדה לרשות המערערת.
ככל שהצלחתי לרדת לסוף דעתו של מר לוברמן, כעס הלה על כי המערערת פתחה חשבון נוסף בבנק אוצר החייל, ככל הנראה מחמת התלאות שפקדו אותה במהלך ניהול חשבונה אצל הבנק המשיב, ומשום כך ביצע שורה של פעולות מתריסות,  שהיה בהן כדי לפגוע במערערת וביכולתה לנהל את חשבונה בצורה חופשית.
אין ספק, כי פעולתו החד צדדית של הבנק, שעה שנמנע מכיבוד שורה ארוכה של שיקים שבאו במסגרת האשראי ובמסגרת ההבנות שהיו עמו לאורך תקופה ארוכה, פעולה שנעשתה בחטף, ביום אחד, וזאת שעה שהמערערת הפקידה בחשבון סך של 159,000 ש"ח בדמות אותה המחאה על סך 97,000 ש"ח ו - 62,000 ש"ח במזומן, היתה בניגוד להסכם, היה בה כדי לפגוע במערערת, היא נעשתה שלא כדין, ובנסיבות אלה, בהחלט היתה המערערת רשאית לסבור שאותן המחאות תכובדנה שעה שמסרה אותן.
לפיכך, אני קובע כי הבנק היה חייב בפרעון אותן המחאות שהוחזרו בין התאריכים 10 עד 12 באוגוסט 2003, ובהמשך, משביטל את מסגרת האשראי שלא כדין, היה  באי פרעון יתר ההמחאות המופיעות בנספח לערעור, משום פעולה שלא כדין, בניגוד למוסכם.
לפיכך, אני מקבל את הערעור, ומורה כי כל אותן המחאות שפורטו בנספח  להודעת הערעור, שמועדיהם בין 11.8.03 ל - 15.9.03, לא תובאנה בחשבון לצורך הגבלת חשבונה של המערערת.
אני מחייב את הבנק המשיב בהוצאות ושכר טרחת עורך דין, בסך 20,000 ש"ח בצירוף מע"מ, צמוד ונושא ריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 
ניתן היום ד' בשבט, תשס"ד (27 בינואר 2004) במעמד _________________.
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