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 251 ................................................................. החשבון הגבלת על תשפיע

 םהשלו משפט-לבית יוגש, כיסוי ללא שיקים לחוק 10 סעיף לפי ערעור. 37
 ושהוא, הערעור נושא השיק נמשך שעליו הבנק סניף נמצא שיפוטו שבאזור
 254 ................................................................. הבנק לסניף ביותר הקרוב

 הסגירה בקשת על שחתם הודה, החשבון לסגירת הסכים הרי המערער. 38
 255 ...............................................................להתארגנות ארכה קבל ואף



 תוכן עניינים

2018מהדורת   
 

 ז

 שלא, שסורבו השיקים ממניין שיקים לביטול בבקשה לעתור ניתן האם. 39
 258 ............................................. ?לחוק 10 סעיף לפי ערעור הגשת דרך על
 260 .............................. המשיב מטעם התנגדות בהיעדר הערעור קבלת. 40
 החשבון ומצב ושיק שיק כל סירוב נסיבות פירוט ללא כללי היה הערעור. 41

 261 ........................ חשבון לדפי כללית בהפניה להסתפק אין. נתון זמן בכל
 בהיותו המשיב החלטת על להסתמך רשאי היה המערער אלה נסיבות. 42

 266 ..................................... האשראי למסגרת הקשור בכל הקובע המסמך
 נשוא השיקים מן אחד אף לגריעת עילה של קיומה הוכיח לא המערער. 43

 269 ...................................... בחשבונו ביםהמסור השיקים ממניין הערעור
 המוסכמת האשראי ממסגרת לסטות בעבר נכון היה שהמשיב העובדה. 44

 גם עת בכל כן לעשות חובה על, כשלעצמה, מלמדת אינה ואף מחייבת אינה
 272 ...................................................................... הגבלה כל וללא בעתיד

 צעדיו ומכלכל כלל יוצג לא ששיק' ג צד עם סיכם שלקוח מתברר כאשר. 45
 צודק זה אין, שכזו להסכמה בניגוד הוצג שהשיק ומתברר, בהתאם בחשבון

 281 ................................... החשבון הגבלת לצורך השיקים במניין להותירו
 משתנים לסכומים וביחס חודשים 9 של תקופה פני על סורבו השיקים. 46

 283 ............ המערערים של טענתם עם אחד בקנה עולה אינו שכאמור באופן
. רעורהע את לקבל כדי המשיב מצד התנגדות בהיעדר די שלא ברי. 47

, ציבורי אינטרס מבטאת כיסוי להם שאין שיקים משיכת למנוע השאיפה
 על שמירה של גבוה רף והצבת אשראי מסגרת שמירת על להקפדה האינטרס

 289 ..................................................................... במשק תשלומים מוסר
 משום בה יש אם גם, שפטימ לטיפול החוב העברת על הבנק של הודעתו. 48

 חורגת לא והיא לגיטימי לא איום בגדר אינה, ממש של כלכלי לחץ הפעלת
 295 ............................................................ המקובלים" המשחק כללי"מ

 יכולה היתה כי לקבוע ניתן הבנק מהתראות המבקשת התעלמות נוכח. 49
 סגירת והן שמשכה שיקים של סירובם הן משיתהמ כאפשרות לצפות

 306 ............................. לה שיוחסה תקינה-הבלתי ההתנהלות בשל החשבון
 שהופקדו שיקים בגין החשבון את לזכות המשיב על היה כי הטענה. 50

 313 .. דחייתה - שנפרעו יסופ לאישור עד עסקים ימי 3 להמתין ובלא, מיידית
 הדבר יידרש בה עת בכל זהירות-משנה ינקטו באם הבנקים יעשו מוטב. 51

 באופן, עמם הזמינים התקשורת ערוצי באמצעות ללקוחותיהם ויבהירו
-על בפועל שננקט ככל, כאמור נקודתי צעד בנקיטת אין כי, וסדור חד, נהיר

 גם אופן באותו לפעול הבנק מצד חובה או הסכם יצירת משום, הבנק ידי
 316 ........................................................................................... בהמשך

 רחבים נתונים בהצגת צורך יש", נוהג" של קיומו דבר לקבוע מנת-על. 52
 327 ............................................ וןהחשב מדפי ביטוי לידי באו אשר מאלו

 התראה אכן כי, משפט-בית בפני שצורפו מהראיות כעולה, משהוכח. 53
 אינה, התקבלה לא שזו בהנחה, המבקש אצל נתקבלה לא זו אם גם, נשלחה
 330 ................................ שסורבו השיקים במניין שיק להבאת עילה מהווה
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 לשיק הנוגע בכל בטענה ממש שאין מתברר הצדדים בטענות מעיון. 54
, האשראי ממסגרת בהרבה גדולה היתה בחשבון החוב יתרת שכן, הראשון

 334 .............................................נדחית הראשון השיק לעניין הטענה ולכן
 337 ................................ "איתן צוק" מבצע -" חירום שעת על הכרזה. "55
 המאפשר, ללקוחו בנק שבין ביחסים" התנהלות דפוס" נוצר כאשר. 56

 מחליט שהבנק שבעת הרי, האשראי ממסגרת חריגה חרף שיקים כיבוד
 אשראי הקצאת של בדרך כאלה חריגות עוד לאפשר ולא" הברז את לסגור"

 מתאימה התרעה ליתן עליו, השיקים כיבוד את לאפשר מנת-על נוסף
 346 ........................................ "שבורה שוקת" בפני להעמידו ולא למערער

 או התגבש כי אישר עצמו הבנק כי עולה הדיון במועד הבנק נציג מאישור. 57
 לאחר מופקדים הכספים כאשר גם חיובים לכבד נוהג הבנק לפיו נוהג נוצר

 350 ............ כפויה אשראי מסגרת מעין שנוצרה באופן לפירעון החיוב הצגת
 ולא, ל"המל של טעותמ נבעה השיק הצגת לפיהן ראיות משהוגשו. 58

 השיק את ולגרוע הערעור את לקבל מקום יש, המערערת של ממחדל
 357 ........................................................................... שסורבו מהשיקים

 בנקאי תאגיד מחוייב, הבנקים על המפקח של 325 להוראה בהתאם. 59
 בהוראה 8 סעיף לפי ברם, שאושרה האשראי ממסגרת חריגה לאפשר שלא

 שלא בסכומים בחריגות ההוראה את ליישם שלא בנקאי תאגיד רשאי זו
 359 ......... ח"ש 2,000 - 25.11.14 מיום לתיקון ובהתאם, ח"ש 1,000 על יעלו

 היה עדיין - עריםהמער של חשבונות מספר המשיב אצל התנהלו אם גם. 60
 שהוצגו לשיקים מלא כיסוי יהיה בנפרד וחשבון חשבון בכל כי לדאוג עליהם

 366 ...................... עצמם על אלא להלין להם אין - כן נהגו לא ואם, לפירעון
   המבקש במעמד ההגבלה של לתוקף כניסה לעיכוב צו למתן בקשה. 61

 374 .............................................................................................. בלבד
 375 .................................................................. שיקים ארבעה גריעת. 62
 המבקשת הכרזת בגין  כיסוי ללא שיקים לחוק 10 סעיף פי-על ערעור. 63

 376 ............................................. בבנק חשבונה והגבלת, מוגבלת כלקוחה
 378 ................................. בחשבון שסורבו שיקים עשרה לגריעת בקשה. 64
 380 ..... שיקים 17 של החזרה - ההגבלה תחילת מניעת על להורות בקשה. 65
 381 ...... לחוק א10 סעיף פי-על ההגבלה תחילת מניעת על להורות בקשה. 66
 382 ........... טוטו תחנת בעל - המסורבים השיקים ממניין לגריעה בקשה. 67
 השיקים ממניין הבנק בחשבון סורבו אשר שיקים הבאת לביטול בקשה. 68

 חשמל תשתיות בתחום העוסקת חברה  - ישראל בנק ידי-על המסורבים
 383 ........................................................................ למגורים הבניה בענף

 לתכנון חברה - מספיק כיסוי אי בשל בחשבון המסורבים שקים 11.  69
 385 ............................................................................. פרויקטים וביצוע

 386 .................................................. 10 מתוך שיקים 2 לגריעת בקשה. 70
 389 .............................................................. שיקים 3 לגריעת עתירה. 71
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 מחסידי אחד ידי-על בחשבון פעילות - שיקים גריעת על להורות בקשה. 72
 390 ................................................................................................הרב

 392 ........................... שקים 11 -ל סירוב לאחר חשבון הגבלת על ערעור. 73
            את לבטל בבקשה המשיב אל המבקש של פנייתו צירוף-אי. 74

 393 .......................................................................................... השיקים
 394 ....... עסקים ימי 3 לאחר רק החיוב רתהחז בגין זיכוי - ביטוח סוכנת. 75
 צדדים ידי-על לפירעון הוצגו כולם כאשר כובדו לא אשר שיקים. 76

 396 .......................................................... נסגר שהחשבון לאחר שלישיים
       ואיתור מיגון חברת - שסורבו 43 מתוך שיקים 35 לגרוע תירהע. 77

 397 ............................................................................................ רכבים
        כארבע של זמן תקופת פני על, שסורבו השיקים עשרת פיזור. 78

 399 .......................................................................................... חודשים
 עסק בעלת - לפירעון השיק הצגת מועד למחרת יום כספים הפקדת. 79

 400 ....................................................................... ויופי בריאות לטיפולי
 402 ...................................ח"ש 1,800 של כולל בסך שיקים 4 -ל סירוב. 80
 403 ....... בבנק החובה יתרת את ולהסדיר להגיע הדורשת במסרון הודעה. 81
 404 ... חודשים עשר משנים פחות של תקופה במהלך שיקים לפרוע סירוב. 82
 על המעידה אסמכתא כל צירוף-אי - שסורבו שיקים 7 על הערעור. 83

 405 ....................................................... לנמשכים השיקים סכומי תשלום
 407 .............................. הערעור כזניחת המשפט-לבית תגובה הגשת-אי. 84
 בקשה של הליך - הגבלה תחולת למניעת זמני מניה צו למתן בקשה. 85

        הגבלת לצורך שסורבו השיקים במנין מהשיקים 9 הבאת לביטול
 409 .......................................................................................... החשבון

 409 .................. אופנה חנות של עסק מנהל - שיקים 16 דחיית על ערעור. 86
 413 ............................................................... מתוקן ערעור הגשת-אי. 87
 415 ......... סורבו אשר שיקים 16 מוגבלים שיקים מרשימת לגרוע עתירה. 88
 416 ................. מאשראי חריגה של כרוני מצב - חשבון הגבלת על ערעור. 89
 417 ................................. ?כדין היה ההמחאות 13 של הכיבוד-אי האם. 90
 419 .......................... המסורבים השיקים ממניין שיקים 8 לגרוע בקשה. 91
 תזרים ניהול  - שיקים 9 המסורבים השיקים ממניין לגרוע בקשה. 92

 420 ........................................................................................... מדוייק
 המערער כ"ב שנתן ההסכמה נושא היה מה - דין-פסק למתן בקשה. 93

 421 ..................................................... ?הבנק ידי-על שהתבקשה לאורכה
 הרלוונטית בתקופה שסורבו השיקים במניין נותרו שיקים כמה. 94

 423 ......................................................................................... ?הנבחנת
 בו במועד הפיקדון שחרור באי הנתבעים בהתנהלות פגם נפל האם. 95

 424 ............................................................... ?כן לעשות התובעת ביקשה
 428 ..... תתקבל הבקשה לו שיקים 15 היוותרות - הסף-על לסילוק בקשה. 96
 430 ....................................................... שיקים שלושה לגריעת בקשה. 97
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 431 ............... אחד צד במעמד זמני מניעה צו של המשפט-מבית הסתרה. 98
 433 ............................. שנה במהלך חשבונות בשני שיקים  35 -ל סירוב. 99

 435 ............. מוקדם בערעור שמדובר הטעם מן הסף-על לסילוק בקשה. 100
 הסכם מכוח החשבון סגירת לאחר שיקים לכבד הבנק על חובה האם. 101
 436 .................................................................................... ?המבקש עם

 - חשבונותיהם על הגבלות הוטלו בגינם השיקים כל לגריעת בקשה. 102
 437 ........ ן"דלהנ בתחום פרויקטים ובניית בייזום העוסקות, פרטיות חברות

 438 ...................................... בהגשה איחור - דין-פסק לביטול בקשה. 103
 440 .................................. זויפה עליהם וחתימה שנגנבו שיקים גריעת. 104
 בין ממשי לקשר אינדיקציה כל אין - שיקים לכבד סירוב על ערעור. 105

 442 .................................................. השיקים סירוב לבין בתאונה הפגיעה
 סגורל רצונו על הודיע שהתובע לאחר שסורבו השיקים הוספת האם. 106
 נעשתה, חשבונו להגבלת שהביאו השיקים רשימת אל, הבנק חשבון את

 445 .............................................................................................. ?כדין
 מניין יהיה, שיק יגרע אם גם שכן לתיאורטי יהפוף הערעור האם. 107

 שירותי תןבמ העוסקת חברה?  10 -מ גדול, כלומר, 12 - המסורבים השיקים
 448 ............................................................................... והובלות הסעות

 451 ..................................... החולים בית בחשבון שיקים 59 -ל סירוב. 108
 452 ................... חשבון על הגבלה לעיכוב או זמני עשה צו למתן בקשה. 109
 אשראי - ישראלי ערבי בנק אצל המתנהל חשבון על שהוטלה הגבלה. 110

 455 ........................................................................ שיפוצים לצורך נוסף
 מחשבון המסורבים השיקים 73 מרשימת שיקים 64 לגריעת בקשה. 111

 457 ............................................................................................ עמותה
 458 .................. אשראי מסגרת ללא חשבון על הגבלה החלת על ערעור. 112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


