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 רציו:-מיני

השטר    * של  כ'אוחזת'  לתבוע  מבקשת  שהתובעת  'כשורה'    –מאחר  אם  ובין  ערך'  'בעד  אם  רי  ה  –בין 
שמשלא קנתה בשטר ולו אחיזה קניינית בשל הזיוף בשרשרת ההיסבים, אין היא זכאית לתבוע את הנתבע  

 כמושך.

 זיוף  –חתימה   –שטרות * 

. 

הנתבע מסר שיקים לידי גיסו, מר מרדכי טויסיג. זה העבירם לידי חברת חיים בורנשטיין בע"מ שבבעלותו  
אצל אותם  ניכה  בתורו  וזה  דומב  יעקב  מר  נגד    התובעת.   של  תביעתה  התובעת  הגישה  אלה  בנסיבות 

 רעון השיקים.יהנתבע לפ

. 

 בית המשפט פסק כלהלן: 

קבל זכות קניינית בשטר  קובע כי מי שבא אחרי החתימה המזוייפת לא מ  פקודת השטרותל  )א(23  יףסע
לתבוע   מבקשת  שהתובעת  מאחר  תקינה.  היסבים  שרשרת  בסיס  על  שלא  השטר  את  שקיבל  מאחר 

הרי שמשלא קנתה בשטר ולו אחיזה קניינית    –בין אם 'בעד ערך' ובין אם 'כשורה'    –כ'אוחזת' של השטר  
 בשל הזיוף בשרשרת ההיסבים, אין היא זכאית לתבוע את הנתבע כמושך.

עדר ראייה  יאותנטיות חתימת ההסב באמצעות מומחה להשוואת כתבי יד ובהאת  עשה ניסיון לבחון  לא נ
ממשית אחרת, הרי שלא נסתרה טענת מר טויסיג כי לא חתם את חתימת ההסב על גב השיק וכי מדובר 

  המושך שקדם לזיוף בשרשרת –לא יכולה עוד התובעת להיפרע מהנתבע  ,בחתימה מזוייפת. בנסיבות אלה
 ההיסבים.
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של   לתחולתו  טענה  לענייפקודת השטרותל  )ג(23  יףסעהתובעת  רלוונטי  אינו  אלא שהסעיף  באשר נ,  נו 
שיק בתום לב כשהתברר בדיעבד  שפרע    –ובמקרה הרגיל לבנק הנמשך    –הוא מקנה הגנה לפורע השטר  

לנתבע   רלוונטי  אינו  הוא  ולפיכך  שטר"  שפרע  "אדם  הוא  הסעיף  של  נוסחו  מזוייפת.  ההיסב  שחתימת 
'מושך'. יכולה לתבוע    , לאור האמור  בענייננו שהוא במעמד של  רעון  יפאת  המסקנה היא שהתובעת לא 

 השיק מאת הנתבע.

 
 פסק דין

 
 

ר מרדכי טויסיג. זה העבירם לידי חברת חיים בורנשטיין  הנתבע מסר שיקים לידי גיסו, מ .1

 בע"מ שבבעלותו של מר יעקב דומב וזה בתורו ניכה אותם אצל התובעת. 

 בנסיבות אלה הגישה התובעת תביעתה נגד הנתבע לפרעון השיקים. 

בגב השיקים חתימות היסב לכאורה של מר טויסיג, של חברת חיים בורנשטיין בע"מ ושל  

 התובעת. 

במהלך  הת אותם  קיבלה  באשר  בשיקים  כשורה'  'אוחזת  של  במעמד  שהיא  סבורה  ובעת 

פי  -עסקיה הרגיל עם חברת חיים בורנשטיין בע"מ, בתום ל ב, תוך שהם שלמים ותקינים על

 מראיהם וניתנה תמורה בעדם.

 

 מנגד סבור הנתבע כי אינו צריך לפרוע את השיק.   .2

טויסיג   מר  בידי  השיקים  את  נתן  תוך  לטענתו,  תמורה  כל  שקיבל  מבלי  טובה'  כ'שיקים 

הבטחה של מר טויסיג כי אלו ניתנים כבטוחה להלוואה מאת גמ"ח ולא יפרעו. עוד טוען כי  

זכאית   לא  התובעת  ולפיכך  מזוייפת  חתימה  היא  טויסיג  מר  של  הנחזית  ההיסב  חתימת 

 לפרעון השיק. 

ר את השיקים לידי מר דומב  טענת הנתבע נסמכת על גירסתו של מר טויסיג לפיה בעת שמס

לא חתם בגב השיק את חתימת ההסבה והוסכם בינו לבין מר דומב כי רק כשיקבל תמורה  

כחתימתו   הנחזית  החתימה  לטענתו  ההיסב.  חתימת  את  עליהם  יחתום  השיקים  כנגד 

עוד על דומב  -מזוייפת.  ומר  פעילותה  בע"מ הפסיקה  בורנשטיין  גירסתו, מאחר שחברת  פי 

 לא קיבל בסופו של דבר תמורה כנגד השיקים.  ברח מהארץ,

 

תקנה  -על הוראת  האזרחיל  טז)ב(  214פי  הדין  סדר  תשמ"ד תקנות  משמדובר  1984-,   ,

 סק הדין מנומק באופן תמציתי. בתובענה בהליך של סדר דין מהיר, יהיה פ

 : דיון ומסקנות

אין מחלוקת בין הצדדים כי השיקים ניתנו למר טויסיג כ'שיקים טובה'. בנסיבות אלה חב   .3

 הנתבע כלפי 'אוחז בעד ערך' וממילא כלפי 'אוחז כשורה'. 
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לכאורה   .4 באשר  כשורה',  'אוחזת  של  במעמד  להיות  יכולה  היתה  שהתובעת  הנמנע  מן  לא 

לי דף הועברו  )ראו  ערך  השיקים  כנגד  ניתן  כי  מראיהם,  על  ותקינים  שלמים  שטרות  דיה 

נספח ג' לתצהיר התובעת( וכי   –פירוט חשבון של חברת חיים בורנשטיין בע"מ אצל התובעת 

נטילת השיק היתה בתום לב. לעניין זה יושם לב לעדותו של מר פרידמן, שעבד בחברת חיים  

קרסה   החברה  כי  בע"מ  )עמ'  בורנשטיין  אחד  ש'  12ביום  העסק  32,  יום  לאותו  עד  כי   ,)

(. כך 6, ש'  13( וכי באותו יום מר דומב ברח מהארץ )עמ'  9, ש'  13התנהל בצורה סדירה )עמ'  

שלכאורה לא היתה יכולה התובעת לדעת על מצבו הכלכלי של מר דומב ולא הובאו ראיות  

ים בורנשטיין בע"מ בעת עריכת  לעצימת עיניים מבחינתה לגבי מצבה הכלכלי של חברת חי

ביום   נערכה  הניכיון  עסקת  הניכיון.  היתה    19/3/15עסקת  דומב  מר  של  ש'נפילתו'  בעוד 

 . 2015באפריל  

 

ובין היתר   .5 זכאותה לפרעון השיק מכוח שרשרת ההיסבים  ואולם, התובעת מבקשת לבסס 

בע"מ, אלא   ברונשטיין  חיים  לחברת  טויסיג  של מר  חתימת ההיסב  בסיס  מר  על  שלטענת 

 טויסיג לא חתם בגב השיק וכי מדובר בחתימה שזוייפה.

סע'  פיה )-, חתימה שזוייפה מאיינת אפשרות לרכישת כל זכות עלפקודת השטרותבהתאם ל

 )א(.23

מ לא  זה  המושך במקרה  של  מזוייפת  בחתימה  מ  -דובר  בחתימה  אלא  של  הנתבע,  זוייפת 

אפילו כלפי אוחז    –פי השטר  -המסב. גם במקרה כזה קובעת הפקודה כי המושך לא חייב על

  –גם אם לא ידע על הזיוף    -כשורה. יתרה מזאת מי שרכש את השטר עם החתימה המזוייפת

)מהדורה    408  דיני שטרותלא יכול להיפרע גם כלפי מי שחתם עליו כדין לפני הזיוף )לרנר  

שנחזה  2007שניה,   ממי  בשטר  הבעלות  עוברת  לא  הסב  חתימת  שבהעדר  מאחר  זאת   .)

 כמסב.

במקרה זה העיד מר טויסיג ועדותו לא נסתרה כי בכוונת מכוון לא חתם חתימת היסב על גב  

לגירסתו,   בהתאם  דומב.  מר  מאת  התמורה  קבלת  עם  רק  אותה  לחתום  והתכוון  השיק 

רה ולגירסתו "לקח מרווח בטחון" בכך  השאיר את השיקים אצל מר דומב ללא קבלת תמו

(. בנסיבות אלה למעשה התכוון שלא להעביר לידי דומב  1, ש'  5של חתם חתימת היסב )עמ'  

 באותו שלב את הזכות בשטר.

 

זכות    השטרותפקודת  ל  )א(23סע'   .6 מקבל  לא  המזוייפת  החתימה  אחרי  שבא  מי  כי  קובע 

לפיכך   תקינה.  היסבים  שרשרת  בסיס  על  שלא  השטר  את  שקיבל  מאחר  בשטר  קניינית 

בין אם 'בעד ערך' ובין אם 'כשורה'    –מאחר שהתובעת מבקשת לתבוע כ'אוחזת' של השטר  

בש  – הזיוף  בשל  קניינית  אחיזה  ולו  בשטר  קנתה  שמשלא  היא  הרי  אין  ההיסבים,  רשרת 

( כמושך  הנתבע  את  לתבוע  בעמ'  לרנרזכאית  ש416,  יוער  זה  לעניין  השטרות(.  לא    פקודת 

 קבעה תקנת שוק לטובת מי שרכש את השטר כדין מבלי שידע על הזיוף. 
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הה חתימת  אותנטיות  לבחון  ניסיון  נעשה  שלא  לב  להשוואת  יושם  מומחה  באמצעות  סב 

כתבי יד ובהעדר ראייה ממשית אחרת, הרי שלא נסתרה טענת מר טויסיג כי לא חתם את 

עוד   יכולה  לא  אלה  בנסיבות  מזוייפת.  בחתימה  מדובר  וכי  השיק  גב  על  ההסב  חתימת 

 המושך שקדם לזיוף בשרשרת ההיסבים.-התובעת להיפרע מהנתבע 

 

לתחולתו .7 בסיכומיה  טענה  השטרותל  )ג(23סע'  של    התובעת  אינו  פקודת  שהסעיף  אלא   ,

שפרע   –ובמקרה הרגיל לבנק הנמשך    –רלוונטי לעניינו באשר הוא מקנה הגנה לפורע השטר  

שחתי בדיעבד  כשהתברר  לב  בתום  )שיק  מזוייפת  ההיסב  בעמ'  לרנרמת  של  449,  נוסחו   .)

הסעיף הוא "אדם שפרע שטר..." ולפיכך הוא אינו רלוונטי לנתבע בענייננו שהוא במעמד של  

 'מושך'. 

 

בנוסף, טוענת התובעת להשתק בנוגע לחתימת ההסב של מר טויסיג. התובעת הציגה תביעת   .8

הפ בהליך  המיוחד  למנהל  הנדונים  השיקים  בגין  טויסיג  חוב  מר  של  בעניינו  המתנהל  ש"ר 

(. באותה תביעה הודיע המנהל המיוחד כי הוא מקבל את תביעת החוב.  27433-12-15פש"ר  )

מכאן מבקשת התובעת לטעון שלמעשה הכיר המנהל המיוחד בחתימות ההסב בגב השיק כי  

ומאח תפקיד,  בעל  של  שיפוטית  בהכרעה  מדובר  לטענתה  טויסיג.  מר  של  חתימותיו  ר  הן 

על   חתם  לא  כי  מלטעון  טויסיג  מר  מושתק  ולכן  חלוטה  הפכה  ערעור  עליה  הוגש  שלא 

 השיקים כמסב. 

בגדר   שהיא  הרי  שיפוטית,  מעין  או  שיפוטית  בהחלטה  מדובר  בו  מקום  כי  אעיר  ראשית 

 'ידיעה שיפוטית' ואין מניעה להציגה בכל שלב.  

ל מיוחד עשויה להוות בתנאים  לגופה של טענה, אין לקבלה. אמנם עקרונית החלטה של מנה

בית מעשה  )ראו  -נדרשים  )ירושלים(  דין  חיט  17262/08ת"א  נ'  בנבו[  .  נגדאי  ניתן  ]פורסם 

דיוני    19/11/14ביום   ואולם, כדי שהחלטה שיפוטית שהיא תהווה מחסום  וההפניות שם(. 

השתק פלוגתא, נדרש בין היתר כי מדובר בפלוגתא שהועמדה לדיון    ובענייננו  –של השתק  

והוכרעה. לעניין זה נדרש כי לא רק שהמחלוקת הועמדה להכרעה, אלא שכל צד הביא בה  

עשה בית דין בהליך  זלצמן מאת ראיותיו וכי אותה מחלוקת הוכרעה באופן פוזיטיבי )נינה  

((. במקרה זה לא יכול להיות חולק בין הצדדים כי שאלת חתימת ההסב  1991)  171  אזרחי

של מר טויסיג על גב השיקים לא הוצגה כמחלוקת בפני המנהל המיוחד. מר טויסיג העיד  

בפניי כי למעשה כלל לא היה מודע שהשיקים הנדונים הוגשו במסגרת תביעות החוב למנהל  

 (.16, ש' 32ד ולכן גם לא טען בנושא בפני המנהל המיוחד )עמ' המיוח

מר  של  בעניינו  החוב  מתביעות  כחלק  שיקים  באותם  המיוחד  המנהל  שהכיר  הגם  לפיכך 

טויסיג, לא מדובר בפלוגתה שהועמדה לדיון בפניו ובנסיבות כאלה החלטת המנהל המיוחד  

 תק. לא מהווה הכרעה שיפוטית המקימה מחסום דיוני של הש

מעבר לכך, מאחר שהתביעה הוגשה נגד הנתבע כאן ולא נגד מר טויסיג, ממילא ספק אם יש  

 לראות בנתבע 'חליף' של מר טויסיג כדי להחיל כלפיו אותו 'השתק'. 
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 לאור כל האמור המסקנה היא שהתובעת לא יכולה לתבוע פרעון השיק מאת הנתבע. 

 

אותם שיקים. מאחר התביעה הוגשה בעילה    התובעת טענה כי מר טויסיג קיבל תמורה כנגד .9

רלוונטיות   עוד  שאין  הרי  ההיסבים,  בשרשרת  פגם  בדבר  לעיל  הקביעות  ולאור  שטרית 

ת/ שסומנו  השיקים  כי  אעיר,  הצורך  מן  למעלה  חיים    1לטענה.  חברת  מאת  משוכים 

  בורנשטין בע"מ לטובת מר טויסיג, אליהם הפנתה התובעת כדי להוכיח שמר טויסיג קיבל 

בורנשטיין  17/3/15-ו  6/3/15תמורה הם מהמועדים   , שעה שעסקת הניכיון שביצעה חברת 

 . 2015והשיקים משוכים למאי   19/3/15אצל התובעת היא מיום 

 

 :התוצאה

 אשר על כן אני מורה על דחיית התביעה.   .10

מאחר שאופן פעולתו של הנתבע אשר בחר לחתום על שיק מבלי שהתכוון מלכתחילה לפרוע  

שהתובעת  אות ומאחר  התובענה;  את  שהולידה  העניינים  להשתלשלות  שהביא  הוא  ו, 

אליו לא התייצב ב"כ הנתבע ומועד ההוכחות נדחה,     21/5/19התייצבה לדיון הוכחות מיום  

 לא יעשה צו להוצאות. 

 

 

 , בהעדר הצדדים. 2019נובמבר  05ניתן היום,  ז' חשוון תש"פ, 
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