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 ערעור אזרחי מס׳ 298/63

 בנק דיםקונט לישראל בע׳ימ נגד עמנואל רמניה גרבשטיין

 גבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט לערעורים אזרחיים
 !8.7.63 (החלטה על סיכום טענות בכתב}, 4.12.63]

י ג » , ן ו ז נ ר , ב ג ר ב ל י  לפניהשופטים ז

 עדעור זד, הוא שני באותו ענין, אך לא, מאותו צד. תחילה דחה ביתיהמ׳שפס המחוזי תביעד,
 שהוגשה על־ידי המשיביפ נגד המערערת. בערעור קבע בית־המשפט העליון מה שקבע והחזיר
 את הדן להשלמה. הפעם, אחדי שמיעת עד מסויים, נענה בית־המשפט המחוזי לתביעה, והמערערת
 מערערת על פפק־הדין השני. כל הדיון סובב סביב כתב־ערבות שניתן על־ידי המערערת למשיבים
 ונוסחו היה : על־פי בקשת אהדנרייר ועל חשבונו אנו ערביפ בזה כלפי כב׳ לסילוק בל סכום עד
, אנו מתחייבים לשלם לבב׳ ה ר י י ד ו נ י פ ר ל ש ק  לסך —.00*5 ל״י שתדרשו מאת הנ״ל, ב
ת ס א ס ב י ל ב ל כ ל ע י ט ה י ל ל ב  עד הסכום הנ״ל לפי דרישתכפ הראשונה בכתב מ
. אהרנרייך לא פרע את החוב: ועזב את הארץ. המשיבים פנו למערערת ודרשו ״ פ י ש ת כ ר  ד
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 ע׳׳א 298/63 בנק דיסקונט לישראל בע׳ימ נגד עמנואל ו־מניה גרבשטיין

 ה10ד3ט זילברג

 תשלום הערבות אבל היא סירבה בטענה שהערבות ניתנה אך ורק! -בקשר לפינוי דירה״ ותביעת
 המשיבים היתד. על־סמך הלוואה שנתנו למר אהתרייך, ועל כן לא הלה הערבות הנ״ל. בדיון השני
 אחרי שמיעת עדות פקיד ה&עדערת בא בית־המשפט המחוזי למסקנה, בי אומנם הסיפא של כתב־
׳ מתייחם גם למלים ׳בקשר לפינוי דירה׳ והוא מחקן מכל . . . .  הערבות ״,אנו מתחייבים לשלמ .

 תובן מחייב הן לגבי התובע והן לגבי הבנק כלפי לקמןפ׳׳.

 בית־המשפט העליון, בדחותו את הערעור, סמק —

 א. (1) נעלה מכל ספק, כי המלים ״בקשר לפינוי הדירה ״שבכתב הערבות הנדון היו, בנסי
 בות המקרה שלפנינו, פיטומי מילי בעלמא, ולא היה בהן משופ השפעה כלשהי על היקף התחייבות

 הבנק. הן כאילו נמחו ונמחקו׳ על־ידי המסוק האחרון ,מבלי להטיל על כבודכם ומי״ הג״ל.

 (3) יש להניח שהבנק ידע שלמלים ״בקשר עם פינוי דירה,״ לא היה מלכתחילה כל תוכן
 ממשי, ובי לא היה כל הבדל וכל נפקא מינה בדבר לגבי־ ערבותו של הבנק, וגם העובדות שקבע

 בית^המשפט המחוזי מצביעות על כך.

ו מכל  (3) המסקנה היחידה מכל האמור לעיל היא, כי המלים ״בקשר לפינוי דירה" תקנ
 תוכן על־ידי המלים האחרונות של המכתב. והן: ״מבלי להטיל על כבודכם לבסס את דרישתכמ״.

 ערעור על פםק־דינו של בית־המשפט המחוזי, תל־אביב־יפו ששופט א׳ י. מני), מיום
 31.5.63, ב־ע״א 298/63, לפיו חוייב המערער לשלם למשיבים סך —.5,050 ל״י בצירוף
 ריבית של 10% מיום הגשת התביעה, הוצאות המשפט ו־—.500 ל״י שכר־טרחת עורך־דין,

 על־פי כתב־ערבות שניתן על־ידי הבנק לטובת המשיבים. חערעור נדחה.

 יי יחיאל — בשם המערערת! דייר ל׳ מדר — בשם המשיבים

ן י ד ־ ק ם  פ

 השופט זילברג ־. הערעור שלפנינו הוא שני למנין באותו ענין׳ אך לא מאותו צד.
 תחילה דחה בית־המשפט. המחוזי תביעה שהוגשה על־ידי ה״ה גדבשטיין נגד בנק דיםקונט
 לישראל בע״מ! ה״ה גרבשטיין עירערו על פסק־הדין לפני בית־המשפט העליון, בית־המשפט
 קבע מה שקבע והחזיר את הדין להשלמה לבית־המשפט המחוזי! הפעם, ול^זר שמיעת עד
 מסויים, נענה בית־המשפט המחוזי לתביעה, ועתה מערער הבנק לפנינו על פםק־הדין השני

 הנ״׳ל.

 בל הדיון המרובע הני״ל סובב הולד סחור כתב־עדבות אחד שניתן על־ידי הבנק וזד,
 לשונו:
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 ע״א 298/63 בנק דיפקונט לישראל בע״מ נגד עמנואל דמניה גרבשטיין

 הישופס זילברג

 ״לכבוד הייה גרגשטיין עמנואל ו/או מניה על־פי בקשת האדון
 אהרנרייך דוב ועל חשבונו אנו ערבים בזה כלפי כבי לסילוק כל סכום

 . עד לסך של —.5,000 ל״י שתדרשו מאת הנ״ל בקט! לפיינוי דירה.
 אנו מתחייבים לשלם לבב׳ עד הסכום הנ״ל לפי דרישתכם הראשונה

 בכתב טבלי להטיל על כבי לבסס אח דרישונכם.״

 המלים שהודגשו על־ידי לעיל, הן מלות התודף של טופס ערבות בנקאית.

 אהרגרייך לא פרע את החוב ועזב את הארץ, אם לצמיתות ואם באורח זמני. המשיבים
 שלפנינו פנו אל הבנק ודרשו את תשלום הערבות. הבנק סירב בטענו בי הערבות. ניתנה
 אך ורק ״בקשר לפינוי דירה״, והן תביעת המשיבים — כפי שבעצמם הודו — הינה לא
 בקשר לפינוי אלא על־סמך הלוואה! שנתנו למר אהרנרייך, ועל כך לא חלה הערבות הנ״ל.
 הרפליקה של המשיבים, בתכלית הקיצור, היתד, כי המלים ״מבלי להטיל על כב׳ לבסס את

 דרישתכם״ מבטלות למעשה את הקשר לפינוי שהותנה בסוף הקטע הראשון הנ״ל.

 השאלה היתה איפוא אלו הן המלים המטריאליות הקובעות את אופי הערבות, זה אומר:
 תפוס לשון ראשון, וזה אומר: לא כי, אלא תפוס לשון אחרון. בית־המשפט המחוזי, לאחר
 דונו בענין, קיבל את גירםת הבנק ודחה את התביעה. על כך, כאמור לעיל, עירערו מקבלי
 הערבות לבית־המשפט העליון,׳ בית־משפט זה קבע כי,,כל ענין כתב־הערבות דנן הסתום
 מרובה בו על המפורש״, והחזיר את הדין לבית־המשפט המחוזי על־מנת לשמוע עד מסויים
 (את פקיד הבנק, מר עוזיאל) שיפענת את הסתום ויסביר ״כיצד נוהג הבנק במקרים אחרים
 דומים לענין הנדון״. בית־ המשפט המחוזי עשה כמצווה עליו, שמע את עדותו של מר עוזיאל,
 וקיבל את תביעת המשיבים שלפנינו, ה״ה גרבשטיין הנ״ל. בפםק־דינו כותב השופט

 המלומד:

 ״בעקבות פסק־הדין שניתן בערעור על פסק־דיני הראשון שמעתי את
 פקיד הבנק מר עוזיאל, והנה מדבריו מתברר כי אומנם אין כל הבדל בין
 ערבות להלוואה לבין ערבות לפינוי דירת מבחינת הנוסח — אם כי כאילו
 יש הבדל לגבי הבטחונות שהבנק דורש,> במקרה של הלוואה נדרשים בטחונות
 מלאים, היינו כיסוי מלא עבור כל סכום ההלוואה ואילו בערבות לפינוי דירה
 נוהג הבנק ביחס ליברלי יותר מבחינת כיסוי הבטחונות. ברם דברים אלה
 אינם עולים בקנה אחד עם התנהגות הבנק במקרה הנדון הלכה למעשה, שכן
̂• עדות הפקיד לפני שהוצא כתב־הערבות עוקלו ניירות הערך השייכים  לפ

 לאהרנדייך, שעבודו ניתנה הערבות ואשר היו בידי הבנק, בסכום של י
 —.5,000 ל׳׳י, הווה אומר מילא(י) סכום הערבות.

 דבר זה גם ברור מבקשת החייב לבנק כשמצרף אני לעובדה זו
 את דברי העד שבערבות לפינוי דירה אין הבנק בודק היכן נמצאת הדירה
 ואם בכלל קיימת דירה, או מי צריך לפנות את הדירה וכיוצא באלה, הרי
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 ע*א 298/63 בנק דיםקונט לישראל בעימ נגד עמנואל ו־מניה גדבשטיין

 השופט זילברג

 מתקבלת על הדעת עדות התובע שלפני כן נטיתי לא להאמין לה! היינו
 שכאשר פנה התובע לבנק והביע את תדהמתו בקראו בכתב־הערבות את
 המלים ,בקשר לפינוי דירה׳ במקום העיסקה האמיתית הלוואה ענה לו פקדי

 הבנק אשר אליו פנה; ,זה לא מענין אוחד, זה בסדרי.
 לאור עובדות אלו מגיע אני למסקנה כי אומנם הסיפא של כתב־הערבות
 א המתבטא במלים: ,אנו מתחייבים לשלם לכבודו עד הסכום הנ׳׳ל לפי דרישת־
 כס הראשונה בכתב מבלי להטיל על כבודכם לבסס את דרישתכם׳ מתייחס
 גם למלים: ,בקשר לפינוי דירה׳, והוא מרוקן אותן מכל תוכן מחייב הן לגבי

 התובע והן לגבי הבנק כלפי לקוחם.״־

 ב בסכמו בכתב את נימוקי ערעורו פתח בא־כוח הבנק המערער בטענה אחת, מאד תמוהה,

 והיא כי מפיון שבית־המשפט העליון בפםק־דינו הראשון החזיר את הדין לשם השלמה, הרי
 אין הוא מהווה מעשה־בית-דין, והבנק המערער רשאי תוך מסגרת הערעור השני לערער גם
 על קביעותיו הראשונות של בית־המשפט העליון. הפרקליט המלומד לא הביא כל אסמכתה
 לתיאוריה מקורית זו, ובטוחני כי אף אילו יגע וטרח — לא היה מתקיים בו המאמר הידוע,
 ולא היה מוצא כלום. כי טענה זו בדותא היא. פסק־הדין הראשון של בית־משפט זה אינו
 החלטת ביניים, אלא פסק־דין ממש, פסק־דין סופי לגבי כל השאלות שנתעוררו — או שיכלו
 להתעורר — בערעור הראשון, פרט לנקודה אחת שנשארה תלויה ועומדת והיא: המסקנה
 העתידה לעלות מתוך העדות הנוספת שלמענה הוחזר הדין לבית־המשפט המחוזי. זו ורק זו
 ך עלולה להפוך על פיה את קערת המימצאים, של דבר עובדה ושל דבר הלכה, שנקבעו קודם

 לכן על-ידי בית־המשפט העליון.

 השאלה היחידה העומדת איפוא לדיון בפנינו בערעור שני זה היא: אס אומנם צדק
 השופט המלומד במסקנה שהגיע אליה אחרי שמיעת העדות שגבה. לדעתי ברור הדבר ונעלה
 ה מעל כל ספק, בי המלים ״בקשר לפינוי דירה״ המצויות בכוגב־העדבות דנן היו, בנסיבות

 המקרה הנדון, פיטומי מילי בעלמא, ולא היה בהן משום השפעה כל־שהיא על היקף התחיי
 בותו של הבנק. הן, כאילו, נמחו ונמחקו על-ידי הפסוק האחרון ׳״מבלי להטיל על כבודכם
 וכוי״ הנ״ל. התמונה תתבהר כליל אם נצרף לעובדות שנמנו על־ידי השופט המלומד את
 העובדה הבאה: בתחילת אפריל 1962, לאחר שהבנק כבר ידע, מפיהם: של מקבלי הערבות
 י גופם, כי לא היו, שום עסקי דירה תלויים ועומדים בינם לבין מר אהדנרייך, וכי העיסקה
 האמיתית אשר למענה נתבקשה הערבות היתה הלוואה שניתנה על־ידי ה״ה גרבשטיין למר
 אהדנרייך הנ״ל, הם כתבו לפרקליטם של ה״ה גרבשטיין כי אם שולחיו יימלכו בדעתם ויו
 סיפו למכתב־דרישת־תשלום־הערבות את המלים: ״שאנו דורשים מאת מר אהרנרייד בקשר
 לפינוי דירה״, הבנק ישלפ לה״ך, גרבשטיין את סכום הערבות, בעצם, מכתב זה בלבד(מוצג
 ן ת/5) סותם את הגולל על כל טענותיו של הבנק. כי משמעותה של ״עצה טובה״ זו היא אחת
 משתיים אלו: או שהבנק מכשיל את ה״ה גרבשטיין בהצהרת שקר, כדי שלו—לבנק —
 תהיה טענה טובה בלפי מר אהרנרייך כשהלה יבוא לבנק ויצעק חמם על שהוציאו את בםפו
 בניגוד לתנאים שהותנו על־ידי ידו t או — גידסה שאני יותר נוטה לקבל אותה בשל הגינותו
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 ע״א 298/63 בנק דיסקונט לישראל בע״מ נגד עמנואל ו־ מניה גרבשטיין

 הש!ופט זילברג

 הידועה של הבנק לדיםקונט — שהבנק סבר כי אין שקר בהצהרה זו, יען כי הוא עצמו ידע
 שלמלים ״בקשר עם פינוי דירה״ לא היה מלכתחילה כל תוכן ממשי, וכי לא היה כל הבדל
 וכל נפקא מינה בדבר לגבי ערבותו של הבנק, כי רק אם המלים ״בקשר עם פינוי דירה״
 הן נייטרליות לגמרי לגבי אחריות הבנק, דק אז יוכל הוא להתגונן כלפי אהרנרייך אם יבוא
 זה ויתבע ממנו את החזרת הניירות שעיקל הבנק בקשר עם הערבות הנ״ל, כשיוודע לו
 שהבנק ״המריץ״ את מקבלי הערבות לשנות את נוסח דרישתם כנ״ל. ואפ המלים הנ״ל הן
 ״לאו דוקא״ ונעדרי הוכן ממשי כלפי אהדנרייך, ממילא הן גם ״לאו דוקא״ ונעדרי תוכן ממשי
 כלפי הייה גרבשטיין, מקבלי כתב־הערבות. אבסורד יהא להניח, כי ה׳׳ה גרבשטיין לא יורשו

 לטעון בלפי הבנק את אשר הוא גופו, בבוא הזמן, עתיד לטעון כלפי אהרנרייך.

 גם העובדות שהצביע עליהן השופט המלומד מצביעות על כך, והמסקנה היחידה המת
 בקשת מבל האמור היא, כי המלים ״בקשר לפינוי דירה״ רוקנו מכל תוכן על־ידי ה״לשון

 אחרון״ של הכתב והן: ״מבלי להטיל על כבודכם לבסס אתדרישחכם״.

 לפיכך הוחלט לדחות את הערעור ולחייב את הבנק המערער בתשלום —.500 ל״י הוצאות
 ערעור כוללות.

 דעתי היא. איפוא כי יש לדחות את הערעור.

 השופט ברנזון: אני מסכים.

: אני מסכים.  השופט מני

 ניתן היום, י״ח בכסלו תשכ״ד(4.12.1963).
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