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א.
.1

רקע
ראשית ההליך בתביעה כספית שהגישה סילברמקס (אחזקות) בע"מ (להלן" :התובעת")
כנגד הבנק הנתבע .עילת התביעה היא ערבות בנקאית אוטונומית (להלן" :הערבות")
שהוציא הבנק הנתבע .הערבות הוצאה על ידי הבנק לבקשת מר אדרי ,הצד השלישי,
שהיה לקוחו של הבנק ,ועל פי האמור בה היא ניתנה בקשר לחוזה שבין התובעת לבין
תאגיד אחר (להלן" :מנהטן") .על פי רישומי רשם החברות שהובאו במסגרת הראיות ולא
נסתרו ,מנהטן נשלטת על ידי מר אשכנזי (להלן" :אשכנזי") ,שלא היה לקוח של הבנק.
מהראיות שבפניי עולה ,ללא מחלוקת ,כי מנהטן שכרה נכס מהתובעת והערבות שימשה
כבטוחה להבטחת התחייבויות מנהטן כלפי התובעת במסגרת השכירות.

.2

בשלב מסוים טענה התובעת כי מנהטן הפרה את חיוביה כלפיה מכח הסכם השכירות
שביניהן ,ופנתה בכתב לבנק בדרישה לממש את הערבות .תגובתו הראשונה של הבנק
היתה כי בידי התובעת היה רק העתק של כתב הערבות ולא כתב הערבות המקורי ,ולכן
אין הבנק חייב לשלם את סכום הערבות .התובעת הסבה תשומת-לב הבנק לכך שבנוסח
הערבות לא נאמר כי תנאי לחבות הבנק הוא הצגת הערבות המקורית .בכתב הערבות
נאמר רק כי לאחר תשלום סכום הערבות מתבקש המוטב להשיב את הערבות המקורית
לבנק ,ומכאן שאין חובה להציג את המקור לפני התשלום .או אז התברר כי הערבות
בוטלה על ידי הבנק זמן לא רב לאחר הנפקתה ,לבקשת מר אדרי .אין חולק שהתובעת -
שהיא המוטב בכתב הערבות  -מעולם לא הודיעה לבנק על הסכמתה לביטול כתב הערבות
והבנק לא פנה אליה בדבר הביטול ,שעליו נודע לה לראשונה רק בנסיבות שתוארו לעיל.
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בדיעבד התברר כי בידי התובעת היה כל העת רק העתק של כתב הערבות (להבדיל
מהמקור שלה) .המקור נמסר לבנק על ידי מר אדרי בעת שביקש לבטל את הערבות.
.3

התביעה העיקרית היתה לתשלום סכום הערבות על ידי הבנק לתובעת .הבנק הגיש הודעת
צד שלישי נגד מר אדרי בגין ביטול הערבות ,שנעשה על פי פניית מר אדרי לבנק .בהמלצת
בית המשפט הסתיימה התביעה העיקרית ביום  3/7/07בפשרה שכללה תשלום של סכום
השווה לכ 90-אחוזים מסכום הערבות (המשוערך) בתוספת הוצאות ושכ"ט ,כמוסכם בין
התובעת לבנק .נותרה לדיון רק ההודעה לצד שלישי .הראיות בהודעה לצד שלישי נשמעו
ביום  3/7/07מייד לאחר סיום התביעה העיקרית ,ובאותו יום גם נשמעו סיכומי הצדדים.

.4

תמצית טענותיו העובדתיות של מר אדרי היא כי אין הוא צד להסכם שבין מנהטן
לתובעת ואין הוא בעל עניין במנהטן .הוא התבקש על ידי מר אשכנזי ,שהוא  -לדברי מר
אדרי  -בעל השליטה במנהטן ,לגרום לכך שתינתן ערבות בנקאית לטובת התובעת משום
שלמר אשכנזי היו באותה עת קשיים עם המערכת הבנקאית .הכספים שהפקיד מר אדרי
כנגד הערבות הבנקאית (וכן סכום השווה לעמלה ששולמה בגין הערבות) ניתנו לו לשם כך
על ידי מר אשכנזי .לדברי אדרי ,ערך בירור עם עובדי סניף הבנק לגבי הפעולות שיש לבצע
במקרה שיתבקש ביטול הערבות ונענה כי כל שיהיה עליו לעשות לשם כך הוא להביא את
הערבות המקורית .עוד הוא טוען כי מר אשכנזי פנה אליו ,הודיע לו כי הגיע להסדר עם
התובעת המייתר את הערבות וביקש ממנו לגרום לביטול הערבות ,ובעקבות זאת פנה
אדרי לבנק ופעל בדיוק לפי ההנחיות שקיבל בסניף :המציא לבנק את המקור של הערבות
וביקש לבטלה ,וכך עשה הבנק .בעקבות הביטול משך אדרי את הכספים שהופקדו
בחשבונו כנגד הערבות ,ולטענתו העביר אותם חזרה למר אשכנזי פרט לסכום מסוים
שאדרי השתמש בו לתשלום עבור חומרי בניין שרכש לצורך ביצוע השיפוצים במושכר.

ב.
.5

.6

דיון
השאלה הטעונה הכרעה היא האם חב אדרי בשיפוי הבנק בגין הסכום ששולם על ידי
הבנק לתובעת בפרשה דנן; ואם התשובה חיובית ,יש לברר האם נושא הבנק באשם תורם
ומה שיעורו.
בין הצדדים מחלוקות עובדתיות ,אך לדעתי אין להן כל חשיבות .העובדות שאינן
במחלוקת הן כי הבנק ,לפי נהליו שלו ,לא היה רשאי לבטל את הערבות (ולשחרר את
הכספים שהופקדו כבטוחה בידיו למקרה שיצטרך לשלם את סכומה) ללא הסכמת
המוטב (התובעת) ,אך חרף זאת בוטלה הערבות לבקשת מר אדרי ושוחררו הכספים
שהופקדו כנגדה כנגד החזרת המקור שלה לבנק ומבלי שהבנק עשה דבר כדי לברר מה
עמדת המוטב .מר אדרי לא התיימר לייצג את המוטב בפני הבנק.

.7

מר אדרי בחר ,לפי גרסתו ,להאמין למר אשכנזי כי הוסכם בינו לבין התובעת על ביטול
הערבות אף שהיה בידו (ולדעתי היה עליו) להטיל ספק של ממש בנכונות דבריו הנטענים
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של מר אשכנזי (שלא העיד ,ולטענת אדרי בסעיף  63לתצהירו נתון בחובות ומסתתר מפני
נושיו) .זאת משום שאדרי עצמו העיד כי נשכר על ידי מנהטן לבצע עבודות של שיפוצים
והתאמות במושכר ששכרה מנהטן מהתובעת ,וכי זמן לא רב לאחר שהחל בעבודה
ולמעשה רק ברכישת החומרים הדרושים החליט מר אשכנזי להפסיק את עבודת אדרי
במושכר .כאשר נשאל מה היתה הסיבה להפסקת עבודתו ,לא אמר כי מר אשכנזי סיפר
על ביטול עסקת השכירות ,אלא טען כי קצב העבודה שלו ומה שנראה באותו שלב
כמראהו הצפוי של המוצר המוגמר לא הניחו את דעתו של מר אשכנזי אשר הביא מישהו
אחר שימשיך את העבודות במקום אדרי (ראה עמ'  20ש'  ,9-10וכן עמ'  22ש'  .)2-6סדרם
הכרונולוגי של האירועים הללו – הפסקת העבודות של שיפוץ המושכר על-ידי אדרי
ביוזמת אשכנזי ,וביטול הערבות על ידי הבנק לבקשת אדרי שבאה לטענתו עקב פניית
אשכנזי – נותר לוט בערפל אף שהוא ידוע היטב לאדרי .ככל שניתן להבין את דבריו
בעדותו (עמ'  22ש'  29עד עמ'  23ש'  )7ובתצהירו (סעיפים  ,)46 – 42הרי שהפסקת עבודת
השיפוץ התרחשה לפני שאדרי פעל לביטול הערבות בבנק .אם כך אדרי ידע בעת
שהתבקש לפעול לביטול הערבות (שבועיים בלבד לאחר שהונפקה ,כאשר תאריך הנפקתה
הוא יום אחד לאחר חתימת החוזה עם התובעת) ,שהשכירות נמשכת משום שהשיפוצים
נמשכים (על ידי קבלן שיפוצים אחר) .מר אדרי הכיר את מר בר-לב ,מנהל התובעת ,עוד
לפני הפרשה הנוכחית וידע כיצד יוצרים עמו קשר .הוא גם ידע שמר בר-לב דרש בשלב
המו"מ כי הוא – אדרי – יחתום על החוזה או יערוב להתחייבויות מנהטן (ראה עמ'  20ש'
 - 26עמ'  21ש'  ,)2וזאת משום שמר בר-לב לא סמך על אשכנזי .הדבר רק מגביר את
חשיבות הערבות הבנקאית כבטוחה עבור התובעת .סעיפים  19-21לתצהירו של אדרי
עצמו מעידים כאלף עדים על התפקיד החיוני של הערבות הבנקאית בהתקשרות שבין
מנהטן לתובעת ,ועל כך שאדרי ידע היטב על התפקיד החיוני הזה .הוא מאשר שידע גם כי
אשכנזי מוגבל בבנקים ו"מסובך עם כל הבנקים" (עמ'  21ש'  ,)5-8וזו הסיבה שאשכנזי לא
הלך בעצמו עם כספו לבנק כלשהו וביקש שיוציאו ערבות לטובת התובעת ,אלא בחר לתת
את הכספים לאדרי על-מנת שאדרי ישתמש בהם כדי להוציא ערבות של הבנק של אדרי.
אם כך ,אדרי ידע שאין ביכולתו של אשכנזי לדאוג בעצמו לערבות חלופית וכן ידע
שהתובעת אינה מסתפקת בדברתו ובערבותו של אשכנזי עצמו .אדרי קיבל לידיו בעת
הנפקת הערבות גם מקור של הערבות וגם העתק שלה ולדבריו מסר אותם לאשכנזי.
לטענתו ,קיבל מאשכנזי לצורך ביטול הערבות רק את המקור .הוא לא בדק היכן ההעתק.
אם אמנם גרסתו של אדרי היא אמת ,היה עליו לחשוד בסיפור ששמע מאשכנזי בדבר
הסכמת התובעת לביטול הערבות .הוא ידע שבעקבות הביטול ישחרר הבנק את הכספים
שהופקדו כנגד הערבות ואף דרש זאת מהבנק .הוא ידע שעמדת התובעת בקשר לביטול
הערבות אינה ידועה לו מכלי ראשון .הוא ידע שהבנק עלול להינזק אם ייענה לדרישתו
לבטל את הערבות ולשחרר את הפיקדון שעמד כנגדה ואח"כ יתברר כי המוטב אינו
מסכים לביטול .בנסיבות אלה מוטלת עליו חובת זהירות מושגית וקונקרטית גם יחד
כלפי הבנק .היו בידיעתו די והותר "נורות אזהרה" דולקות .חרף כל אלה לא טרח אדרי
לבצע פעולה פשוטה ביותר – ליצור קשר עם מנהל התובעת ,המוכר לו ,ולברר מה קורה
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לפני שפנה לבנק וגרם לביטול הערבות .לפי גישה ידועה וחשובה בדיני הרשלנות (הגישה
הכלכלית) ,מי שבידו למנוע את הנזק מתרשל אם לא מנע אותו כאשר עלות ההשקעה
באמצעים שהיה בהם להביא למניעת הנזק קטנה מתוחלת הנזק הצפוי .כל שהיה על
אדרי לעשות כדי למנוע את הנזק היה להתקשר למנהל התובעת ,המוכר לו .אילו עשה כן
היה נוכח מייד שהתובעת אינה מוותרת על הערבות .הוא העדיף לא לעשות פעולה פשוטה
(הכרוכה בעלות אפסית) זו אף שהיו לו ,כאמור ,כמה וכמה סיבות טובות לחשוש שמשהו
אינו כשורה .מכאן חבותו.
.8

בשולי הדברים אוסיף כי הבנק טען גם לקנוניה בין אדרי לאשכנזי .טענה זו מצריכה
ראיות מוצקות וממשיות .אין כאלה בענייננו ,ועל כן הטענה נדחית .איני חושב שניתן
לקבוע קיום תרמית אך בשל העובדה שמנהל התובעת טוען שקיבל את הערבות מידי
אדרי ואילו אדרי טוען שמסר את הערבות לאשכנזי .זו בעיניי נקודה משנית ולו משום
שאילו היה הבנק פועל כשורה לא היתה כל תוצאה לעובדה שמקור הערבות הוחזר לבנק
ולא נמסר לתובעת.

.9

השאלה הבאה היא מה משמעות העובדה שגם לפתחו של הבנק רובץ אשם כבד .הבנק
פעל ,ע ת ביטל את הערבות כפי שביטל ,בניגוד לנהליו שלו .הוא ידע כי הכספים שהופקדו
כנגד הערבות ישוחררו ,ולכל הפחות היה חייב לצפות כי אדרי לא ישמור את הכספים
בידיו סתם כך אלא יעשה בהם שימוש כלשהו ויסתמך על שחרורם ועל הסכמת הבנק
לבטל את הערבות .הבנק חב בראש ובראשונה חובת זהירות כלפי המוטב .בנוסף ,הנהלים
שלו (שפעל במקרה זה בניגוד להם) נועדו בראש ובראשונה להגן על הבנק עצמו מפני
פעולות מוטעות ותוצאותיהן .עם זאת ולצד מטרות וחובות אלה חלים על הבנק גם כללי
וחובות זהירות שמקורם הן בכך שאדרי הוא לקוחו ,והן בדיני הרשלנות הכלליים החלים
על בנקים בדיוק כמו על כל אדם ותאגיד (היכן שלא חלות על הבנק חובות מיוחדות
ומוגברות מכח דיני הבנקאות) .הבנק היה יכול וחייב לצפות כי אדרי יינזק אם תבוטל
הערבות וישוחרר הפיקדון שכנגדה ,ואחר-כך יבוא הבנק בדרישה לאדרי בגין ביטול
הערבות .הבנק גם היה צריך לצפות שלקוח מן השורה ,כאדרי ,יסתמך על הסכמתו לבטל
את הערבות ולשחרר את הפיקדון שכנגדה ומייד לאחר מכן יראה עצמו חופשי לעשות
שימוש בכספי הפיקדון ולהוציאם מידיו .הבנק היה "מונע הנזק" האפשרי האחרון
בשרשרת .הוא גם מונע "זול" של הנזק ,ומתקיימת גם לגביו הנוסחה הכלכלית של
הרשלנות :כל שהיה עליו לעשות הוא לפעול לפי הנהלים שלו עצמו ולדרוש מאדרי כי
תובא בפניו הסכמת המוטב לביטול הערבות .זוהי פעולה שעלותה לבנק אפסית .היא לא
ננקטה פשוט כי הבנק לא נזהר ולא הקפיד על כלליו שלו .הבנק טוען כי הוא נתן אמון
באדרי וכי אין לבוא בטרוניה כלפיו בשל כך ,אך אמון לחוד וחובת זהירות לחוד ,ואין
האחת מוציאה או מייתרת את רעותה .אם בחר הבנק ליטול סיכון מתוך אמון (או מכל
שיקול אחר) ,אין לפטור אותו מאשם כאשר הסיכון מתממש.
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הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' אליהו אדרי

המסקנה המצטברת מהאמור לעיל היא כי יש לחלק את האחריות להפסד שנגרם לבנק
מול התובעת בין הבנק לבין אדרי .על שני הצדדים רובץ אשם .אדרי התרשל כלפי הבנק
והכשיל אותו ,אך לבנק אשם תורם מהותי וממשי .עתה נותר רק לבחון כיצד לחלק את
הנטל בין הבנק לאדרי .מצד אחד אדרי הוא שיזם את הביטול במישור שבינו לבין הבנק.
הוא גם הפיק תועלת ישירה ,מיידית ומוחשית מתוצאות הביטול ,משום שלגרסתו ניכה
מהכספים של הפקדון ששוחרר בעקבות ביטול הערבות את הכספים שהגיעו לו מאשכנזי
(או ממנהטן) בגין חומרים שקנה לצורך העבודות שהוזמנו ממנו במושכר ,ובכך גרם לכך
שאותו חוב כלפיו נפרע לאלתר .מצד שני אדרי היה רשאי להניח שאם הבנק מסכים
לביטול הערבות פירוש הדבר שאין כל חשש לבעיות עתידיות עקב הביטול .בנוסף ,הבנק
היה חייב לדעת שהוא נוטל סיכון כאשר הוא בוחר להשביע את רצונו של לקוחו (אדרי)
ולתת בו אמון עד כדי ביטול הערבות בניגוד לנהלי הבנק .גם הבנק ציפה להפיק תועלת
מהדרך בה בחר לפעול ,אם כי מדובר בתועלת שאינה קונקרטית ואינה ישירה – הגדלת
שביעות הרצון של לקוחו (אדרי) מהטיפול המהיר בביטול הערבות ומהאמון שניתן בו.
הבנק הוא הגורם היותר מקצועי בין שניהם ,ועומד לרשותו עודף עצום של ידע ומיומנות
פיננסית ומשפטית בהשוואה לאלה של אדרי .שקלול נתונים אלה מביא לדעתי לתוצאה
כוללת של שוויון בין הבנק לאדרי במידת האשם היחסי של כל אחד מהם.

ג.
.11

התוצאה
לפי פסק הדין מיום  3/7/07בתביעה העיקרית ,עומד הסכום שנפסק לטובת התובעת
ולחובת הבנק על  ₪ 92,305בתוספת המחצית הראשונה של אגרת המשפט ששילמה
התובעת ובתוספת שכר טרחת עו"ד בסך  ₪ 9,500בתוספת מע"מ על שכר הטרחה .אני
מחייב את הצד השלישי ,מר אדרי ,לשלם לבנק מחצית מערכם העדכני של כל הסכומים
הכלולים בפסק הדין בתביעה העיקרית כאמור לעיל.

5129371
54678313

.12

בנוסף ,ולנוכח התוצאה אליה הגעתי ,אני מחייב את הצד השלישי לשלם לבנק הוצאות
בגובה מחצית מאגרת המשפט ששילם הבנק בהודעה לצד שלישי ,ושכר טרחת עו"ד
בהודעה לצד שלישי בסך של  ₪ 4,500בתוספת מע"מ על שכר הטרחה.

5129371

54678313

המזכירות תשלח פסק הדין בדואר לב"כ הצדדים.

שאול מנהיים 54678313-4384/05

ניתן היום ז' באב ,תשס"ז ( 22ביולי  )2007בהעדר הצדדים.
שאול מנהיים ,שופט
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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