עש"א  30101-0617בקשה 2
קבוע לדיון ליום 20/7/17
בפני כב' השופטת הדס פלד

בבית  -משפט השלום
בתל אביב-יפו
51-361414-9
נטע חניונים בע"מ
רח' ז'בוטינסקי  ,155רמת-גן 5257511
ע"י ב"כ עו"ד ת.ח.ה .ריטרסקי ואח'
כנרת  ,5מגדל בסר ,3בני-ברק5126237
טל (03) 678-8888.פקס(03) 575-9000.

המבקשת

נגד
בנק מזרחי טפחות בעמ 52-000052-2
מרח' בן יהודה  ,32תל-אביב 6380501
ע"י ב"כ עוה"ד מ .שמחוביץ' ואח'
מרח' אורנים  ,1גבעת שמואל 5405201
טל (03) 532-6363 .פקס(03) 532-6464.

המשיב

בקשה למתן פסק-דין
המבקשת מצהירה ועותרת בזאת כדלקמן:
 .1המבקשת מסכימה ומצהירה ,בכפוף למתן פסק-דין כמפורט להלן ,כי אין לה כל טענות או
תביעות כנגד המשיב בקשר לסירוב השיקים נשוא הערעור.
פסק דין
11/07/2017
 .2יחד עם זאת עותרת בזאת המבקשה לגריעת השיקים נשוא ההליך שבכותרת )מס' ,2498 ,2497
30101-06-17
בקשה  2בתיק
 (3927 ,3926 ,3694 ,3693 ,3692 ,2500ממניין השיקים המסורבים לצורך ההגבלה וזאת
,2499
שו' סיגל רסלר-זכאי
מהנימוקים כדלקמן:
לסילוק סופי ומוחלט של טענות העוררת כנגד
נשוא הערעור סורבו בנסיבות חריגות אשר אינן נעוצות בהתנהלות
השיקים
המשיב ,לאחר שהוצהר.2.1
טענה
תשעתאין כל
כי לעוררת
ולפיו יגרעו
כנגדו ,ניתן פס"ד ,בהתאם למבוקש
במחדל כלשהו שלו.
המשיב או
ממניין השיקים המסורבים ,ההמחאות המפורטות
הפסיקה וההלכה הכירו במקרים רבים )כמפורט בהרחבה בכתב הערעור(
הטענהיחד עם זאת
בסעיף  2לבקשה ,נוכח.2.2
להפקדתם בשל
בנסיבות חריגות אחרות ,אותן לא צפה הלקוח מראש ,כעילה לגריעת שיק ממניין
טעות צד ג'.
יועבר לידי ב"כ
הפקדון שהופקד בקופת ביהמ"ש,
המסורבים.
השיקים
המשיב.
מבוטל .בעוד החוק נועד להגן על האינטרס הציבורי מלקוחות בעייתיים הרי שבענייננו עסקינן
הדיון הקבוע בבקשה .2.3
בחברה גדולה ומבוססת אשר אין חולק כי הינה מתנהלת באופן אחראי ונורמטיבי
ומשמשת כמטה לחמן של עשרות משפחות.
.2.4

בענייננו המבקשת הצהירה )ואף תמכה הדברים באסמכתאות ובהן דפי חשבון( כי
הצגתה לפירעון של סדרת השיקים הנ"ל נעשתה רטרואקטיבית ,באופן פתאומי,

חד-צדדי ובלתי צפוי מראש תוך הפרת תנאי הסכם רלוונטי ושלא כדין  -בוודאי על
רקע הפעלת ערבות בנקאית לאותה מטרה בדיוק.
.2.5

כמפורט בערעור על אסמכתאותיו ובבקשה למתן צו מניעה זמני הנזק העלול להיגרם
למבקשת ,ולעשרות משפחות הנסמכות עליה לפרנסתן ,בשל הגבלת החשבון ,הינו כבד
ובלתי הפיך.

.3

אשר על כן מבוקש להורות כי כב' בית-המשפט ייתן פסק-דין כמבוקש בסעיף  2לעיל ויורה על
ביטול הדיון הקבוע.

.4

הפיקדון אשר הופקד על-ידי המבקשת בקופת בית-המשפט יועבר לידי המשיב באמצעות ב"כ.

תומר ח .הנריק ריטרסקי ,עו"ד
ב"כ המבקשת
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