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 פסק דין

 

 

 בורר פסק לביטול בקשה וכן, חוק הבוררותל ב29 סעיף לפי ערעור רשות בקשת

 

 עובדתי רקע. א

, והמשיב( בלו – הבוררות בהליך שכונה כפי, להלן יכונה) ונגק מהונג עסקים איש, המבקש

 שהתאפיינו משותפים עסקים שנים במשך ניהלו( שוחט – להלן יכונה) ישראלי עסקים איש

 הלוואה בעסקת נעוץ ענייננו נושא הסכסוך. בינלאומיות עסקאות וביצעו, הדדי באמון

 קושניר לוי מר י"ע הנשלטת", מ"בע( החזקות) קושניר משפחת" בשם לחברה שניתנה

 להשקעות חברה, נחושתן חברת מניות רכישת מימון לצורך( קושניר – להלן בצוותא יקראו)

http://www.nevo.co.il/case/8492080
http://www.nevo.co.il/case/8491881
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/24
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.3
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.6
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.7
http://www.nevo.co.il/law/74417/26.a
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b.c
http://www.nevo.co.il/law/72996
http://www.nevo.co.il/law/72996/10
http://www.nevo.co.il/law/72996/12
http://www.nevo.co.il/law/5015
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417


 ישראל סורין )איזי(שוחט 'נ BALRAM CHAINRAI  21821-22-21הפב )ת"א( 

2 

 

, שני מצד – קושניר לבין, אחד מצד – בלו בין נחתם 20.6.05 ביום(. נחושתן – להלן) מ"בע

 פרעשתי ₪ 25,000,000 בסך הלוואה לקושניר להעמיד בלו התחייב לפיו הלוואה הסכם

 בסך ההלוואה שנות שלוש כל למשך מראש קבוע נומינלי בסכום ריבית כנגד שנים 3 כעבור

 סוכם אף, בהמשך. נחושתן מניות שועבדו ההלוואה לפירעון כבטוחה. ₪ 3,000,000 של

 הסתכם בפועל כי חולק ואין, הריבית סכום הגדלת ללא, נוספות הלוואות שתי העמדת על

 .₪ מיליון 29.5-ב לקושניר עברשהו הכולל ההלוואה סכום

, הריבית תשלום ומועד ההלוואה פירעון מועד ובהגיע, 20.6.08: קרי, שנים שלוש בחלוף

 לקושניר העניק אף יותר מאוחר. 20.6.09 ביום והעמידו בשנה הפירעון מועד את בלו דחה

 . מוגדר  מועד קציבת ללא והפעם, לפירעון נוספת ארכה

 .לשוחט ולא לבלו לא, הזה היום עצם עד נפרעה לא, מקצתה לא אף, ההלוואה

 

 המשפט בבית ההליכים. ב

, 2729/07ת.א.  במסגרת אביב-בתל המחוזי ש"ביהמ של לפתחו המחלוקת הגיעה בתחילה

 ובלו בינו משותפת עסקה תההיי ההלוואה עסקת כי טען בה שוחט שהגיש בתביעה

 וכי, בלבד בלו של שמו על שנרשמה הגם, שני מצד קושניר לבין, אחד מצד שווים בחלקים

 למחצית גם כמו, ההלוואה החזר מסכום למחצית זכאותו ומכאן, עבורו כנאמן שימש בלו

 תנווני, דעתו על היו לא בלו ידי-על לקושניר שניתנו הארכות כי טען שוחט. הריבית סכום

 הריבית את ולשלם ההלוואה את להשיב קושניר על היה וכי, הסכמתו וללא ידיעתו ללא

 בלו של גיסו נגד;  1' מס כנתבע – בלו נגד הוגשה המקורית התביעה. 20.6.08 ביום כבר

' מס כנתבע – נחושתן מניות, ההלוואה להשבת הבטוחה את בלו המחה  לו( קישור – להלן)

 . 4' מס כנתבע – אישי באופן קושניר וכנגד, 3 כנתבעת – שנירקו משפחת חברת נגד; 2

 

 שווה שותף הינו לפיה שוחט של טענתו את בלו וגם קושניר גם הכחישו ההגנה בכתבי

 מחצית להשבת זכאי הינו וכי ההלוואה מחצית את מכיסו מימן כי, ההלוואה לעסקת זכויות

 לפיה בטענה התמקדה בלו הגנת .הריבית מסכום מחצית כולל ההלוואה פירעון מכספי

 חשבון על שולמו לקושניר שוחט ששילם סכומים וכי, בלבד עמו נעשתה ההלוואה עסקת

 .שניהלו" וירטואלית קופה" במסגרת בלו לבין בינו אחרות עסקאות

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%202729/07
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 על נגדם התביעה את לדחות בקשה המשפט לבית הגישו, קושניר דהיינו, 4-ו 3 נתבעים

 על והורה לבקשה זמיר השופט כבוד נעתר 3.7.08 מיום חלטהבה. עילה בהיעדר הסף

 כבוד הורה 29.9.08 מיום נוספת בהחלטה. המקורית מהתביעה קושניר של מחיקתם

 תלויה נותרה המקורית שהתביעה כך, קישור – 2 הנתבע של מחיקתו על אף זמיר השופט

 שבכתב בעוד. ןמתוק תביעה כתב שוחט הגיש 16.3.09 ביום. בלבד בלו נגד ועומדת

, שקיבל ההלוואות מסכומי מחצית לו לפרוע קושניר על לצוות שוחט עתר המקורי התביעה

 – והריבית ההלוואה מחצית בסכום" והגזל הנאמנות הפרת בגין" בלו את לחייב ולחילופין

 בלו את לחייב שוחט עתר ולפיו, בלבד כספי היה המתוקן התביעה בכתב שהתבקש הסעד

 מסכום ומחצית ההלוואה מסכום מחצית המשקף ₪ 16,520,000 של סךה את לו לשלם

 בעילה" גם כמו", התובע כלפי הנאמנות של זדונית הפרה" מחמת וזאת, המוסכמת הריבית

 ובפירות בהלוואות התובע של זכויותיו את לידיו ונטל מאחר במשפט ולא עושר עשיית של

 . "קושניר חברת עם העסקה

 

 כי וטען, ההלוואה בעסקת שוחט של שותפותו את בלו הכחיש קןהמתו ההגנה בכתב גם

(. המתוקן ההגנה לכתב 19 סעיף" )בלבד בלו של שהינם אלו בכספים חלק שום לשוחט אין"

 מתייחסים, ששילם ככל, שוחט ששילם תשלומים כי וטען בסחיטה שוחט את האשים בלו

 20 סעיף) "נחושתן לעסקת כלל קשורה שאינה...משותפת להתחשבנות"ו אחרות לעסקאות

 . ₪ 32,405,000 סך על שכנגד תביעה שוחט נגד הגיש אף( המתוקן ההגנה לכתב

 לשם ישראל ר"ד ד"עו הבורר בפני והתנהלה בוררות למסלול בהסכמה הועברה התביעה

 (. הבורר – להלן)

 

 הבוררות פסק. ג

 או הבוררות פסק – ןלהל) 31.10.13 ביום שניתן ומנומק ענייני, מפורט בוררות בפסק

, בלו, שוחט ביניהם, מעטים לא עדים ושמיעת הוכחות ישיבות מספר קיום לאחר( הפסק

 לבין שוחט בין שנערכו אחרות עסקאות וכן נחושתן עסקת את שבחן ולאחר', ואח קושניר

 טענות את הבורר קיבל", הצדדים בין אמון רבת יחסים מערכת"ב התאפיינו ואשר, בלו

 : וקבע, שוחט
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 אומנם נרשם בלו. ושוחט בלו של משותפת השקעה" היתה נחושתן עסקת כי (א) 

 לנעשה בדומה – ידו על הוחזקו הזכויות מן מחצית ואולם, בהלוואה הזכויות כבעל

 יסוד על הבורר הגיע זו למסקנה(. לפסק 46 סעיף" )שוחט עבור בנאמנות – בעבר

 מוחלט אמון נותן שהוא תוך, שוחט לבין בלו בין שנערכו הקודמות העסקאות ניתוח

", שהוצגה העובדתית המסכת עם ומתיישבת מהימנה" מצא אותה שוחט של בעדותו

 ולוקה שבתיק הראיות עם מתיישבת אינה זה בהקשר הנתבע של גרסתו"מש ומנגד

 כנאמן" בלו את לראות יש כי  נקבע יוצא כפעל(. לפסק 59 סעיף" )הפנימי בהגיונה

 (; לפסק 66 סעיף" )ההלוואה מחצית בגין שוחט עבור

 בשנה ההלוואה פירעון מועד את להאריך קושניר לבקשת נעתר בלו כי (ב)

 קלנדארי למועד" הפירעון מועד את האריך אף מכן ולאחר(, ראשונה ארכהה – להלן)

 – להלן" )מעורב קושניר היה בהם המשפטיים ההליכים סיום של מוגדר בלתי

 ;הסכמתו וללא שוחט יעתיד ללא( השנייה הארכה

 בלבד זו לא" וכי, שוחט כלפי חב אותה הנאמנות חובת את הפר בלו כי (ג)

 זכויות של לאכיפתן חתירה של במובן – הנאמנות נכסי על לשמירה פעל לא שבלו

 היכר לבלי אותן שינה, כבשלו אלו בזכויות עשה שהוא אלא...ופירעונן ההלוואה

 (; לפסק 80 סעיף) "...בהלוואה שוחט של בזכויותיו קשה פגיעה ופגע

 ההלוואה מחצית פירעון את לדרוש היה יכול לא" ששוחט מכיוון כי (ד) 

 ומכיוון, נחושתן בעסקת שוחט של מעמדו את בלו הכחשת לאור "מקושניר במישרין

 יסוד יש... ריבית ללא שנים רבות ארכות ונתן שלו כבתוך בהלוואה עשה בלו"ש

 בהלוואה חלקו את מבלו לקבל שוחט זכאי, אלה מצטברות בנסיבות כי לטענה

 לקושניר העביר נחושתן עסקת במסגרת כי הוכיח מששוחט". ריבית בצירוף

 זה סכום לשוחט לשלם בלו את הבורר חייב, ₪ 14,648,779 של סך במישרין

, המוסכמת הריבית סכום מחצית את המשקף ₪ 1,500,000 של סך בתוספת

 מיום החל הצמדה והפרשי ריבית בתוספת ₪ 16,148,779 של סך כ"ובסה

 . ההלוואה הסכם לפי המקורי הפירעון יום, כזכור, שהוא, 20.6.2008

 לשלוש שהתייחסה, שוחט נגד בלו שהגיש שכנגד התביעה את הבורר דחה במקביל

, גאידמק ועסקת גמול עסקת, טקסס עסקת: הן ואלו, בעבר ביניהם שנערכו אחרות עסקאות
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 חייב ומשכך, בסיכון לבדו נשא, העסקאות את בלו מימן לפיה הטענה על נסמכה ואשר

 .המימון בגין חודשית ריבית, לטענתו, לו לשלם שוחט

 

 הבקשה. ד

( הבקשה – להלן) הבוררות פסק לביטול עתירה אף הכוללת הערעור רשות בבקשת

 מסמכי כל את ליםהמכי מוצגים קלסרי חמישה והכוללת, עמודים 48-מ פחות לא המחזיקה

 על המשתרעת רחבה מחלוקת יריעת בלו פרש, היסוד עסקאות מסמכי לרבות – הבוררות

 . העובדתיים הממצאים לרבות, הבורר של וקביעה קביעה כל

 מבית רשות נטילת ללא, לתשובתו שוחט שצירף ראיה של סילוקה על להורות עתר אף בלו

 בלו כיוון זו בבקשתו. הבוררות בהליך ההוגש לא ואשר, מקדימה בקשה ללא אף, המשפט

 הוגש ואשר 9.3.2014 ביום קושניר לוי י"ע שנחתם תצהיר שהינו, שוחט לתשובת' ב לנספח

, בלו של משפחתו בשליטת הנמצאת  HIL INVESTMENT LTDחברת לבקשת בתמיכה

 בו רואה ששוחט( קושניר תצהיר – להלן) לידקום חברת נכסי לרכישת הצעתה לאישור

 ואת קושניר לבין בלו שבין הקנוניה את מוכיח בהיותו, דין עיוות של להעדרו סמכתאא

 .שביניהם ההדוק הפעולה שיתוף

 

 בהחזר חלקו וכי נחושתן בעסקת שותף הינו שוחט לפיה הבורר של מסקנתו את תוקף בלו

 יכלפ נאמן היותו בדבר הבורר מסקנת את תוקף אף, מחצית לכדי מגיע ובריבית ההלוואה

 הנוגע בכל הבורר של מסקנותיו נגד גם יוצא בלו. ההלוואה בעסקת לחלקו ביחס שוחט

 נגד; שוחט של מהימנותו בדבר לקביעתו הנוגע ובכל לפניו שהעידו מהעדים להתרשמותו

 למצגי הנוגע בכל בלו של טענותיו בדחיית טעותו גם כמו, בעדויות מהסתירות התעלמותו

 .רותהאח בעסקאות שוחט של השווא

 לא שוחט, לשיטתו. הבוררות בפסק לשוחט שהוענק הכספי הסעד על בלו קובל במיוחד

 על ויתר שוחט; נזק לו גרם הנאמן כי הוכיח לא; הכספית התביעה עילת את כלל ביסס

, בלו טען כן. בלו לו שגרם המיוחד הנזק ובנושא הפירעון יכולת הרעת בנושא ראיות הבאת

 אותו לחייב ניתן לא ומשכך, מקצתה את לא אף, ההלוואה כספי את לו השיב לא קושניר כי

 לא עת הנאמנות דיני ביישום טעה הבורר כי; קיבל לא עצמו שהוא את לשוחט להשיב

 שוחט של ממחדלו התעלם אף; בכימותו לא אף, הנאמן שגרם הנזק של סוגו בשאלת הכריע
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 דין פסק ידיו תחת להוציא בוררה על היה היותר לכל כי נטען. במישרין קושניר את לתבוע

, הריבית ומחצית ההלוואה מחצית להשבת, קושניר כלפי, זכאי שוחט כי הקובע הצהרתי

 יסודית טעות בלו רואה אלו בכל. קושניר נגד ישירה תביעה להגשת שוחט הפניית תוך

 . ערעור רשות מתן והמצדיקה, דין לעיוות לו גרמה אשר הדין ביישום

, (3)24שבסעיפים  הביטול עילות מכוח הבוררות פסק את לבטל בלו עותר לכך בנוסף

 בניגוד ופסק המהותי מהדין הופטר לא משהבורר, לטעמו. חוק הבוררותל (7)24, (6)24

 שחרג כמי לראותו יש – מיוחד נזק בהיעדר גם כספי סעד  לשוחט פסק – הנאמנות לדיני

 יש כי נטען כן. הבוררות בהסכם כך שהותנה אף" לדין בהתאם" פסק משלא, מסמכותו

, ראיותיו ולהביא טענותיו את לטעון נאותה הזדמנות לבלו נתן שלא יכמ הבורר את לראות

, הנזק בסוגיית ראיות הובאו לא שכלל שעה ההלוואה מחצית סכום את לשלם אותו חייב עת

 .ההלוואה תנאי הרעת להוכחת ראיות להביא בדעתו שאין הצהיר ששוחט ולמרות

 את מצמצם הוא כי בלו כ"ב הודיע ,13.5.14 ביום בפני שהתקיים פה בעל הדיון של בסופו

 . שנפסק לסעד הנוגע בכל הדין שביישום הטעות והיא אחת לסוגיה שהגיש הבקשה

 

 

 

 

 התשובה. ה

 .ומהנמקותיו מטעמיו הבורר בפסק תומך שוחט

 ובהערכת שבעובדה בקביעות מתמקדות הבורר פסק נגד בלו של השגותיו כי נטען

 עסקינן עת במיוחד, בהן להתערב הערעור כאתער של דרכה שאין סוגיות – מהימנות

 על שכן, משפטית טעות להוכיח די אין במסגרתה, חוק הבוררותל ב29 סעיף לפי בבקשה

", הדין ביישום יסודית טעות" הוכחת המחייב כפול בנטל לעמוד הערעור רשות מבקש

 ". דין עיוות" של קיומו עם חדא בצוותא

 בחלקים שותף היה שאכן אלא להסיק אין הבורר בפני שהובאו מהראיות כי טוען שוחט

 מעל בלו וכי; לו השייכת במחצית עבורו כנאמן שימש בלו כי; נחושתן בעסקת שווים

 את שיקבל שבמקום לכך וגרם, שלו כבתוך טלשוח השייכת במחצית עשה, כנאמן בתפקידו

http://www.nevo.co.il/law/74417/24.3
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.6
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.7
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417
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 מכספי אחת פרוטה גם לו הושבה לא הזה היום עצם שעד הרי 2008 ביוני עוד כספו

 .שלו מכיסו לקושניר ששילם ההלוואה

 אינה משהטענה, במישרין קושניר את לתבוע עליו היה לפיה בלו טענת על קובל שוחט

 ועד, השנים כל במשך. והמניעות ההשתק דיני ועם הלב תום חובת עם אחד בקנה עולה

 היחידי האדון שהינו וטען נחושתן בעסקת שוחט של חלקו את בלו הכחיש הדיון לרגע

 .מקושניר ישירות חובו את לתבוע צריך שוחט כי מלטעון הוא מושתק ומשכך, זו בהלוואה

, מנותהנא דיני את תואם לו שהעניק והסעד משפטית טעות בשום הבורר כשל לא, לטעמו

 לא בלו כי, דין עיוות שום לבלו נגרם שלא נטען כן. לו שנגרם הנזק את כהווייתו ומשקף

 אינו קושניר כי טען לא אף, הדין עיוות טענת להוכחת אחרת אסמכתא או תצהיר הגיש

', ב נספח באמצעות וגם בבוררות גם הוכח – מנגד כאשר, ההלוואה את להשיב מסוגל

 . ביניהם פעולה ושיתוף קושניר לבין ובל בין קנוניה של קיומה

 

 

 

 והכרעה דיון

 לתשובת שצורף קושניר תצהיר להסרת בלו לבקשת הדעת את ליתן יש ראשית .1

 . הבוררות במהלך הוגשה לא  זו משראיה, שוחט

 : הקובע חוק הבוררותל ב'29 בסעיף הקבועה זו היא עסקינן בה הדיונית המסגרת

 רשאים, לדין בהתאם לפסוק הבורר שעל התנו אשר בוררות להסכם צדדים( א)"

 טעות בו נפלה אם, המשפט בית ברשות, הבוררות פסק על לערער ניתן כי להסכים

 בשופט נידון כאמור ערעור; דין וותלעי לגרום כדי בה יש אשר הדין ביישום יסודית

 .המשפט בית לפני ערעור על החלות ההוראות עליו ויחולו אחד

 (... ב)

 לבקשה המשפט בית יזקק לא, הבוררות פסק על המשפט לבית ערעור הוגש( ג)

 ביטול בעניין טענות בערעור להעלות רשאים יהיו והצדדים, הבוררות פסק לביטול

 ". לחוק 24 שבסעיף העילות אחת פי על הבוררות פסק

 כזו לא – שבדין טעות להוכיח המבקש על, ב'29סעיף  לפי ערעור רשות קבלת לצורך

 שלישי בגלגול ערעור רשות בבקשת עסקינן ואין" )רגילה" ערעור רשות בבקשת הנדרשת

http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
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 שבין הצר מהמתחם חורגת בקשתו כי להוכיח הנטל גם מוטל הרשות מבקש על שאז

 לו גרמה יסודית טעות שאותה אף", הדין ביישום יסודית טעות"  אם כי( להליך הצדדים

 ". דין עיוות"ל

 

 להציג יכול איננו אכן הערעור רשות מבקש, הדין ביישום היסודית הטעות הוכחת לצורך

 נבחנת הטעות שהרי, הבוררות :קרי, הדיונית בערכאה הוצגה שלא ראיה ש"ביהמ בפני

 עם. בפניה שנטענו הטענות של ולאורן הדיונית הערכאה בפני שהובאו הראיות של לאורן

 רק נבחנת בו, רגיל ערעורי הליך אינו חוק הבוררותל ב29 סעיף לפי הערעורי ההליך, זאת

 המבקש נושא הטעות להוכחת בנוסף שכן, הדיונית בערכאה שנפלה טעות בדבר טענה

. הבוררות מתחם אמות' מד, וטיבו טבעו מעצם, לחרוג עשוי אשר, הדין עיוות הוכחת בנטל

 והוצג שלא לבוררות חיצוניות ראיות הגשת תצריך הדין עיוות שהוכחת הנמנע מן זה אין

 . היסוד לעסקת שנגע העיקרי לסכסוך רלוונטיות היו משלא, הבוררות במהלך

 שאלת, היתר בין, נדונה, מ"בע לעולה דיור' נ מ"בע לישראל ופיתוח שיכון 8059/03רע"א ב

 לדחות ש"ביהמ את המסמיך חוק הבוררותל )א(26סעיף  של שבהקשר הגם, הדין עיוות

 ש"ביהמ. דין עיוות נגרם שלא סבור היה אם, ביטול עילת של קיומה אף על, ביטול בקשת

 : כי וצויין, וקנין' נ דוידוביץ, 3251/72ת"א )ת"א( ב שנקבע את אימץ

, עוול והגורמת, המקפחת שקולה הבלתי, המעוותת בהכרעה נעוץ הדין ועיוות יש"

 הבוררות בניין על אלא, הפסק על בלבד לא המתפשט נגע הוא הדין עיוות אשר ויש

 "....הטפחות ועד המסד מן כולו

 מבוא – האזרחית הפרוצדורה תורת, "לוין שלמה ר"ד השופט של דבריו את ץאימ אף 

, לדיון העומדת השאלה" הפרטת" של סוג עניינו דין עיוות הדיבור: "לפיהם", יסוד ועקרונות

 המשפט של דרכו אכן: 'וכלשונו, הפרט לאינטרס ביטוי מתן תוך, הצדק מן לסעד בדומה

 מטעמים לתחולתו סייג גם נקבע נורמטיבי ללכ קביעת שבצד, קרובות לעתים, היא

 ".הכלל מן לסטות המשפט לבית דעת שיקול מתן ידי על, אינדיווידואליים

, דין עיוות המונח משמעות על ברק הנשיא תהה שם, י"מ' נ ארי בן 7558/97מ"ח  ראו כן

 סקירת תוך", כלליים ולתיחום להגדרה ניתן' דין עיוות' הביטוי אין וטבעו טיבו מעצם"ש

 יש  העילה בחינת לצורך כי ציין עוד. חוק הבוררות, היתר בין, מופיע הוא בהם החיקוקים

 3439/90ע"א  ראו כן". ...והנוסף המקורי, הראיות חומר מלוא על' על-במבט' להשקיף"

http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/6119702
http://www.nevo.co.il/law/74417/26.a
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%203251/72
http://www.nevo.co.il/case/6070642
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%203439/90
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 דין-עיוות שאלת: "יהודה מטה האזורית המועצה' נ מ"בע והשקעות עפר עבודות בניה ד.ד.ד

 לתוצאות להתייחס גם יכול דין-עיוות אך...עצמו הבוררות להליך כלל בדרך מתייחסת

   ".הבוררות

 

, על-ממבט עליו תשקיף, הבוררות להליך אקסוגנית ותהא יכול הדין עיוות טענת ,כן כי הנה

 הרחבות כלליות נסיבות על מנגד או, בבוררות כלל עלו שלא אישיות נסיבות על ותסתמך

 לאחר לשוחט פרע קושניר כי בלו טען לו: לדוגמא. בבוררות הסכסוך של הצר מהמתחם

 וגורם תשלום כפל מהווה שחיובו כך, אחרים סכומים או ההלוואה מחצית את הבוררות

 טענת את המוכיחים מסמכים ש"לביהמ להציג רשאי היה שבלו נותנת הדעת – דין לעיוות

 נכנס קושניר כי טוען היה בלו לו המצב היה גם זה. בבוררות הוצגו לא שאלו אף, הפירעון

 את ולו ממנו יקבל לא וממילא, ממנו להיפרע סיכוי כל קיים לא וכי פירעון חדלות להליכי

 . לשוחט השייכת המחצית

  נראה כך, דין עיוות של קיומו להוכיח הערעור רשות למבקש לאפשר שיש כשם, במקביל

 שתוצאתה לטעות טען משבלו. דין עיוות כל נגרם שלא להוכיח רשאי בבקשה המשיב שאף

 טענת את, לשיטתו, חההמוכי עדכנית ראיה לתשובתו לצרף לשוחט להתיר יש, דין עיוות

 הקיים שביניהם ההדוק הפעולה שיתוף שלאור המלמדת, קושניר לבין בלו שבין הקנוניה

 במישרין ותשלומה קושניר ידי על ההלוואה כל לפירעון מניעה כל קיימת לא, אלו לימים עד

 .  חסר יימצא לא שבלו באופן, בלו לידי

 

 קביעת שעניינן אלו לרבות, הבוררות שבפסק וקביעה קביעה כל, כאמור, תוקף בלו .2

 או כזו לעדות לייחס שיש ובאמינות מהימנות בהערכת הדנות אלו אף, עובדה ממצאי

 ממסמכים אף, בעדויות סתירות של ארוכה משורה התעלם שהבורר טוען אף בלו. אחרת

 שטענות כמובן. הבורר שהסיק מזו הפוכה הינה מהם העולה המסקנה עת, בפניו שהוצגו

 להתערב הערעור ערכאת של דרכה משאין, רגיל בערעור אף להעלות ניתן לא זה סוגמ

 שכן כל לא, דופן ויוצאי חריגים מקרים למעט מהימנות בשאלת או עובדתיים בממצאים

 . מהותית טעות הוכחת של בנטל נושא המבקש  עת, בענייננו

, בלבד הסעד לשאלת בקשתו את מצמצם הוא כי בלו כוח-בא הודיע לפני הדיון משבסוף

 .  לעיל הטענות לכל להתייחס הצורך מתייתר
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 לשאת" כנאמן שהוכרז, בלו את לחייב היותר לכל מוסמך היה הבורר כי טוען בלו .3

[ במקור הקריאה סימני])!!(  יחוייב לא הנאמן אך, לנהנה שגרם( יוכח אם) שיוכח בנזק רק

 הבורר' כב של מודעותו למרות. גרםנ אם כאמור נזק בשל הקרן סכום את לנהנה לשלם

 מה, "לדין בניגוד כספים הבוררות פסק במסגרת לשלם בלו את חייב הוא, הדין להוראות

 הארכת בשל נזק נגרם כי טענותיו את להוכיח ראיה שום הביא לא שוחט" שלטענתו גם

 ". זה בעניין ראיות הבאת על ויתר שוחט. ההלוואות מועד

 של ערעורה נדחה שם, קומרן גד' נ זיימן רונית ,9225/01ע"א  על בלו נסמך זו בטענתו

, כהלכה שלא זו באסמכתא פנים מגלה שבלו אלא. הנאמן נגד תביעתה דחיית על המערערת

 או עונשי בפיצוי נאמן לחייב ניתן האם הייתה שם במקרה לדיון שהועמדה השאלה שכן

 :נזק קיומו הוכח לא אך, הנאמנות חובת את שהפר מקום, לדוגמא בפיצוי

 ממשי נזק הוכח לא אך הנאמנות כלפי חובה הפר שהנאמן מקום האם השאלה עולה... "

 לנאמנות שנגרם כללי נזק בתורת לדוגמא בפיצוי לחייבו ניתן עדיין, כזו הפרה בגין

 קשורה הנאמנות חובת בהפרת הפיצוי חובת כי, לכאורה, עולה אלה מהוראות... ולנהנה

 זאת עם. פיצוי חובת קמה לא כזה נזק הוכחת ובלא, מיוחד נזק של לקיומו ינתק בל קשר

 כי נפסק ".'...לדוגמא פיצויים' או' עונשיים' פיצויים להטיל ניתן האם השאלה עומדת

 ". בישראל במשפט פתוחה עודנה זו שאלה"

 חובת הפרת לא אף, עונשי פיצוי או לדוגמא פיצוי שאלת כלל מתעוררת לא, בענייננו

 גרם גם גרם הנאמן בלו, בהרחבה הבורר בפסק שפורט כפי. נזק גרימת ללא הנאמנות

. שהתבקש הכספי בסעד שוחט את לפצות הבורר אותו חייב זה נזק ובגין, ממשי נזק לשוחט

 שבפסק העובדתיים הממצאים. שתסמוך מה על לה אין – נזק הוכיח לא ששוחט הטענה

 הינם( העובדתיים לממצאים הנוגע בכל מטענותיו, כאמור, בו חזר והמבקש) הבוררות

 : כדלקמן

 14.6 של סך לכדי העולים סכומים 2005 בשנת עוד מכיסו ישירות לקושניר שילם שוחט

 בתוספת זה סכום לשוחט להשיב קושניר היה אמור ההלוואה להסכם בהתאם; ₪ מיליון

 יוני בחודש כבר ₪ מיליון 1.5 של נוסף סך בתוספת דהיינו, המוסכמת ריביתמה מחצית

 תפקידו את מילא לא בלו; בהלוואה לחלקו הנוגע בכל שוחט עבור כנאמן שימש בלו;  2008

 המגעת המחצית את לשוחט ולהעביר מקושניר ההלוואה החזר את לגבות דאג ולא, כנאמן

http://www.nevo.co.il/case/6148015
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 לא ודאי שוחט ידיעת ללא, נאמן שימש לגביו הלוואהה הסכם את יסודי באופן שינה בלו; לו

, ריבית תוספת ללא ההלוואה בפירעון שנה בת ראשונה ארכה לקושניר והעניק, בהסכמתו

 בלבד זו לא; ריבית תוספת כל וללא בזמן מוגבלת בלתי שנייה ארכה לו העניק מכן ולאחר

 תוך אחת יד עמו ועשה, נירקוש – לחייב חבר שהוא אלא כנאמן חובותיו את מילא לא שבלו

 ידי על המוחזק ₪ 14,600,000-כ של בסך עסקינן כי לזכור יש. הנהנה של זכויותיו רמיסת

 שלוש עבור לשלם שהתחייב לזו מעבר בריבית מחוייב שהוא בלא שנים 10-כ מזה קושניר

 לפי כך, הסכים משבלו, באופק נראה טרם הפירעון מועד עת, בלבד הראשונות השנים

 . קושניר מעורב בה המשפטית ההתדיינות לסיום עד הפירעון מועד את לדחות, דויותהע

 

 :הבורר קבע וכך .4

 לא שבלו בלבד זו לא. שוחט כלפי חב בהן המהימנות חובות את הפר בלו, בענייננו"

 ההלוואה זכויות של לאכיפתן חתירה של במובן – הנאמנות נכסי על לשמירה פעל

חוק  והוראות הצדדים בין המוסכם העסקי הפעולה וףלשית בהתאם ופירעונן

 פגיעה ופגע היכר לבלי אותן שינה, כבשלו אלו בזכויות עשה שהוא אלא – הנאמנות

 הזכויות. שוחט כלפי מחובותיו מתעלם כשהוא, בהלוואה שוחט של בזכויותיו קשה

 הריבית וכן ההלוואה קרן מחצית קבלת היו, שוחט עבור מנותבנא בלו החזיק בהן

 תחת. במועד הכספים וקבלת הזכויות למימוש פעל לא בלו. 20.6.08 ביום בגינה

 המועד את לדחות והסכים קושניר של לבקשתו – הזדמנויות בשתי – נעתר הוא זאת

 ההלוואה הבחוז הקבועה הנומינאלית שהריבית מבלי זאת כל...ההלוואות לפירעון

 ...משתנה – ₪ מיליון 3 – הראשון

 על ולוותר ההלוואה פירעון מועד את לדחות רשות או סמכות כל היתה לא לבלו

 במועד תחומה שאינה ארוכה לתקופה דחייה שכן כל לא, הדחייה בתקופת ריבית

 על( והראשונה העיקרית) בהלוואה הזכויות להמחאת בלו פעל בבד בד. קלנדארי

 ממועד שנים וחצי כחמש בעבור היום(... גיסו) לקישור לה לוויתהנ הבטוחה

 לא ואף, מימושן על באו לא עדיין שוחט של זכויותיו ההלוואה של המקורי פירעונה

 ". לגבייתן ממשית בפעולה נוקט בלו כי ראינו

 

http://www.nevo.co.il/law/72996
http://www.nevo.co.il/law/72996
http://www.nevo.co.il/law/72996
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 בפער המתבטא נזק בגין לפיצוי רק זכאי שוחט לפיה בלו מטענת התעלם לא הבורר .5

, מקושניר כעת להיפרע יכול שהוא הסכום לבין המקוריים והריבית ההלוואה וםסכ שבין

 כה הוא הנאמנות לנכס הנאמן שגרם שהשינוי בקובעו, אותה דחה אלא, הוכחה והטעון

 :וכדבריו, הנאמנות נכס של המקורי ערכו את לנהנה להחזיר לחייבו יש כי עד, קיצוני

 בידיו המופקד בנכס אנושית בצורה נאמן וגעפ שבהן קיצוניות בנסיבות כי סבור אני"

 שווי לבין המקורי הנכס שווי שבין הפער על בפיצוי להסתפק מהנהנה לדרוש אין הנאמנות

 משחלפה...שכאלה קיצוניות נסיבות מתקיימות דנן במקרה כי סבור אני. הפגום הנכס

 ואין הותימ באופן הנכס נפגם המקורי הפירעון ממועד שנים מחמש למעלה של תקופה

 ללא ארוכות לשנים הוארך שפירעונה הלוואה) פגום כה נכס לידיו יקבל כי מהנהנה לדרוש

 התלוי הערעור לאור לפירעונה המועד הגיע כבר אם ברור לא היום אף וכאשר( ריבית

 .(. ש.י – זה הליך לסיום עד נדחה הפירעון מועד כי נטען" )שוחט-קושניר בתביעת ועומד

 

 :כי קובע חוק הנאמנותל 10סעיף  .6

 מטרות להשגת ולפעול ולפתחם לנהלם הנאמנות נכסי על לשמור חייב נאמן( א)"

 . תפקידיו למילוי הדרוש כל לעשות הוא ומוסמך הנאמנות

 נוהג היה סביר שאדם כפי ובשקידה באמונה לנהוג הנאמן חייב ידיותפק במילוי( ב)

 ". נסיבות באותן

 :קובע חוק הנאמנותל 12סעיף 

; כנאמן חובתו הפרת קבע לנהנים או הנאמנות לנכסי שנגרם לנזק אחראי נאמן( א)"

חוק  הוראות יחולו בידו המוחזקים הנאמנות נכסי של ולנזקם לאובדנם אחריותו על

 כבעלי הנהנים ואת כשומר הנאמן את יראו זה לעניין; 1967-ז"תשכ, השומרים

 ". הנכסים

 החובה את היתר בין הכוללת, כנאמן חובתו את קיים לא שבלו בלבד זו לא, לעיל כאמור

 דאגה ותוך, לחייב חבר, בתפקידו מעל שהוא אלא, ההלוואה של לפירעונה לדאוג

 הסכם את קיצוני באופן שינה, ההלוואה להסכם זרים שהינם, שלו פרטיים לאינטרסים

 פירעונהו, נומינלי בסכום נותרה ההלוואה שנים 10 כחלוף שאף מצב נוצר כי עד ההלוואה

 בנכס פגע בלו כי לקבוע הבורר היה רשאי זה דברים במצב. ידוע בלתי למועד נדחה

http://www.nevo.co.il/law/72996/10
http://www.nevo.co.il/law/72996
http://www.nevo.co.il/law/72996/12
http://www.nevo.co.il/law/72996
http://www.nevo.co.il/law/5015
http://www.nevo.co.il/law/5015
http://www.nevo.co.il/law/5015
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, סמכות וללא היכר ללא אותו ששינה כךצורה כה קיצונית ,בב בנאמנות ידו על שהוחזק

 . המקורי הלוואה סכום קרי ,המקורי הנכס ערך בתשלום שוחט את לפצות ולחייבו

 . טעות כל בכך רואה אינני

 

 להסתפק הבורר על היה לפיה בלו של הנוספת טענתו את לדחות המקום כאן  .7

 כספית תביעה להגשת אותו ולהפנות, ההלוואה מחצית של הבעלים הינו ששוחט בקביעה

 .קושניר נגד

 את שוחט דרש  בהן השנים כל לאורך. מלהעלותה מושתק שבלו מקוממת בטענה מדובר

 כי, ההלוואה של היחידי אדונה הוא כי בלו טען, לומב והן מקושניר הן ההלוואה פירעון

 לקושניר תשלומים ששילם ככל וכי, לה שותף שאינו ודאי, זו בהלוואה מעמד כל אין לשוחט

 במסגרת אחרות עסקאות מכוח כספים לבלו חייב משהיה כן עשה, זו להלוואה בהקשר

 זו טענתו על חזר אף ובל". וירטואלית קופה" בדבר הימים משכבר אצלם שגור שהיה נוהג

 כי" הקטנה בתך ברחל" הצהיר כוחו בא עת, בפני הדיון במהלך ואף הערעור רשות בבקשת

 משבמהלך. ההלוואה בעסקת שוחט של שותפותו בדבר הבורר של בממצאו גם כופר הוא

 במעמדו כפר אף, בהלוואה ונחלה חלק לשוחט כי בלו הכחיש ההתדיינות שנות שבע

 משנקבע, עתה יישמע לא, פירעונה דרישת לצורך קושניר כלפי חטשו של וביריבותו

 שוחט כי איפוא לתמוה אין. מקושניר ההחזר את לדרוש שוחט על כי, אמת אינה שטענתו

, מקושניר ישירות ההלוואה החזר את לתבוע אותו השולח, בלו של החדש טיעונו כי טוען

 ".לב תום וחוסר המשפטי בהליך עהלר שימוש כדי העולה אסור מניפולטיבי טיעון" הינו

 הליך בכל המשתנה האינטרס לפי נוגדת טענה לטעון יכול איננו דין בעל כי אחת לא נפסק

 מלעשות אותו חוסמים – לב בתום לנהוג החובה גם כמו, שיפוטי השתק שכן, עת בכל או

 : כן

 התנאי מקרה בכל נחוץ שיפוטי השתק לשם כי – הדברים פני על – סבור אינני אף"

 יש הטענה נתקבלה שאם קרי, שוב העלאתה כחוסמת בטענה קודמת הצלחה של

 החשש אין נדחתה אם אך המשפט בתי של סותרות החלטות של להיווצרותן חשש

, פשוטה ובלשון – הלב-תום באספקלריית, לדידי. הטענה את להעלות וניתן קיים

, שכנגד שהצד אפשר אי. זו בטענה קודמת בהצלחה ככלל צורך אין – הגינות
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 4224/04רע"א ) "'כבקשתך תוכנית' בחינת לטוען יהיו המשפט בתי גם ובהכרח

 (.מ"בע והשקעות עובדים שיכון  נגד  מ"בע ששון בית

 

 :וכן

 בהם טללהט יכולים אינם דין ובעלי", כבקשתך תכנית" אינם המשפטיים ההליכים"

 השתק של מקרה במהות לפנינו". היוצר ביד כחומר" בהם לנהוג או, נפשם כאוות

 .  (מ"בע והשקעות ייעוץ מנאר נגד' ואח חמאיסי מנאל 5988/13רע"א " )שיפוטי

 

, בדומה לעניין שלפני,  הכחישו המבקשות את הטענה פלונית נגד פלונית 7029/13ע בר"ב

כי הכספים נושא ההליך נמסרו להן בנאמנות, ומשטענתן זו נדחתה ע"י בית המשפט 

למשפחה, ביקשו לטעון בפני ערכאת הערעור כי השיבו את הכספים שהועברו להן, אף 

 כספים בנאמנות. נקבע:שכאמור, טענו בתחילה כי כלל לא קיבלו 

 

קשה עד מאוד להלום זאת, בדומה לסיפור היהודי על המבקשת משכנתה להחזיר לה "       

קדירה ששאלה הימנה, והשכנה משיבה: לא שאלתי ממך קדירה, והיא היתה בכלל 

שבורה, וכבר החזרתי אותה בכל מקרה. המבקשות מודות כי לא אמרו אמת, ודומה 

. התמונה העובדתית המורכבת העולה מקריאת השתלשלות כי אין צורך להוסיף

העניינים באשר להעברות הכספים וטעמיהן מעלה, כי בתיק זה רב הנסתר על 

הנגלה, אולם כאמור, אין אלה המקום והשעה לרדת לעומקה של האמת העובדתית. 

 ". מעבר לאשר הצליחו בתי המשפט הקודמים. לפנינו השתק שיפוטי מובהק

 

 כיהכחיש ו, בהלוואה שותף הינו שוחט כי ההתדיינות שנות כל במשך חישהכ משבלו

ומשבית משפט קיבל את בקשת קושניר לדחות את , עבורו כנאמן ההלוואה במחצית החזיק

 החזר את לתבוע שוחט על היה כי ות אלו נדחו,טענ עת, יישמע לא -התביעה נגדו על הסף 

   .מהלווה ההלוואה

 

 שהעניק הסעד בהיקף טעה שהבורר סברתי לו שגם יאמרי הצורך מן למעלה .8

 . דין לעיוות חשש של קיומו בדבר שוכנעתי לא אז גם הרי, שטעה סבורה ואינני, לשוחט

http://www.nevo.co.il/case/5767813
http://www.nevo.co.il/case/7980131
http://www.nevo.co.il/case/10442971
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 יקבל לא ובמקביל ההלוואה מחצית את לשוחט ישלם בו מצב של לקיומו טען לא אפילו בלו

. שכזה חשש של קיומו קלהסי יש ממנה שהיא אסמכתא כל הציג ולא, מבלו מקביל החזר

 היום עצם עד הקיים קושניר לבין בלו שבין העסקי הפעולה שיתוף על שוחט מצביע – מנגד

 למדים ממנו, לתשובתו שצורף קושניר מתצהיר וגם, הבורר מקביעות גם עולה ואשר, הזה

 של בשמה תצהיר מסויימת חברה למפרק קושניר הגיש הנוכחית השנה מרץ בחודש עוד כי

 גם מה, בפירוק חברה של נכסיה את לרכוש המבקשת, בלו בשליטת הנמצאת חברה

 את לפרוע יכולת של קיומה אף מוסקת ומכאן, כלכלית יכולת על מעידה הרכישה שהצעת

 .ההלוואה

 וכפועל, דין לעיוות שגורמת כזו לא אף, שבדין יסודית טעות הוכחה לא – ביניים מסקנת

 . הידחותל הערעור רשות בקשת דין – יוצא

 .הדיון את עדיין חותמת אינה זו שמסקנה אלא

 

 הפסק לביטול בקשה גם בלו הגיש, הערעור רשות בקשת הגשת עם בבד בד .9

 . חוק הבוררותל (7)24, (6)24, (3)24סעיפים   על הנסמכת

 במסלול לילך דין בעל בחר עת כי להבין ניתן, הבוררות חוקל ב)ג(29סעיף  של לשונו לפי

 זמנית בו לצעוד רשאי הוא אין, הבוררות לחוק ב29 סעיף לפי ערעור רשות בקשת הגשת

 בקשתו תתקבל אם לפיו לסייג בכפוף, הבוררות לחוק 24שבסעיף  הביטול במשעול גם

 ביטול בעניין טענות בערעור להעלות רשאים יהיו הצדדים" אזי, ערעור רשות לו ותינתן

 ".לחוק 24 שבסעיף העילות אחת פי על הבוררות פסק

 

 חדש אופק בוררות דיני" בספרו כך סובר, שמעוני ישראל ד"עו ר"ד המלומד שגם נראה

 ":  תבבוררו

 הרשות בבקשת לדון הוא רשאי אזי, ערעור רשות להעניק המשפט בית החליט"

 יהיו הערעור קבלת לאחר, לחוק( ג)ב29 סעיף לפי. הרשות ניתנה כאילו לערעור

... לחוק 24 סעיף לפי הבוררות פסק ביטול בעניין טענות להעלות רשאים הדין בעלי

 רשאים הצדדים יהיו, המשפט יתלב הערעור הוגש כאשר כי  קובע( ג)ב29 סעיף

 שבסעיף העילות אחת פי על הבוררות פסק ביטול בעניין טענות בערעור להעלות

 שייטענו הטענות את גם להעלות רצוי הערעור לרשות הבקשה בניסוח. לחוק 24

http://www.nevo.co.il/law/74417/24.3
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.6
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.7
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b.c
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417/24
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 "הדין עיוות נובע הנטענות ומהעובדות מהן כי כך על להצביע מנת על בערעור

  (.666-665' עמ מורחבת שניה מהדורה)

 

 בית כי, לכאורה עולה, גונן שרונה ד"עו' נ אבישר יצחק ד"עו, 6649/10רע"א שמ אלא

 לדיון במקביל, חוק הבוררותל 24סעיף  לפי הפסק לביטול בטענות לדון מוסמך המשפט

 כבוד דחה המצוטט במקרה. נדחתה הערעור רשות בקשת אם אף, הערעור רשות בבקשת

 אין כי סבורני האמור לאור: "בקובעו  המבקש של הערעור רשות בקשת את סולברג השופט

 בעת בה אך", חוק הבוררותל ב29 ףסעי מכוח לטענות הנוגע בכל ערעור רשות למתן מקום

 קיימת, ב29 סעיף לפי ערעור רשות ליתן מקום שאין הגם. דיוננו תם לא בכך אולם" קבע

 שלפי הביטול עילת והיא, למבקש ישועה להצמיח יכולה, זה תיק שבנסיבות, ביטול עילת

 את לקבל יש כי סברו האחרים ההרכב שופטי שני גם". ...חוק הבוררותל( 7)24 סעיף

 .הביטול עילות מכוח הפסק לביטול העתירה

 

 להכריע הצורך קם עדיין, ערעור רשות לבלו ליתן מקום אין כי שקבעתי אף, כן כי הנה

  .הביטול עילות מחמת הפסק ביטול בטענת

 . ממש מצאתי לא אלו בטענות שאף לאא

 

בלו טוען כי פסיקה בניגוד לדין המהותי כמוה כחריגה מסמכות, ומשכך היא מהווה  .10

עילת ביטול. אין לקבל טענה זו. טעות בורר ביישום הדין, בניגוד להתעלמותו מהדין )ואין 

(, אף אם הוכחה , אינה מהווה עילת ביטול, חוק הנאמנותבענייננו טענה שהבורר התעלם מ

 ואינה נחשבת לעילת החריגה מסמכות.

 

בלו מוסיף וטוען כי לא ניתנה לו ההזדמנות להביא ראיות בשאלת גובה הנזק. גם  .11

טענה זו אין לקבל. שוחט לא טען כלל לנזק המתבטא באובדן ריבית או בהרעת סיכויי 

ופירעון. שוחט בחר מלכתחילה במסלול בו תבע את השבת נכס הנאמנות כולו  הגבייה

מידיו של הנאמן, קרי: את חלקו המלא בהלוואה, תוך שהוא טוען כי נוכח התנהגות בלו 

והקנוניה שרקם עם קושניר יש לחייב אותו להשיב לשוחט את הנכס שהיה מופקד עליו. נגד 

http://www.nevo.co.il/case/5585385
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ומשבחר לנהל את הבוררות במסלול הכחשת מעמדו  נזק נטען זה צריך היה בלו להתגונן,

 לא ילין אלא על עצמו בלבד.  -של שוחט בהלוואה והכחשת הנאמנות על חלקו

 

אף לא ראיתי ממש בטענה לפיה כשל הבורר באי הנמקת הפסק. פסק הבורר דן  .12

הן  בכל הסוגיות הטעונות הכרעה, בבחינת דבר דבור על אופנו, ומנמק אותן באופן מפורט

ראייתית והן מבחינה משפטית. בהקשר זה ראוי לשבח את הבורר על כי -מבחינה עובדתית

ניהל את ישיבות הבוררות בצורה יעילה, מיום ליום, ובשלוש ישיבות רצופות, ארוכות 

 וממושכות סיים את הליך שמיעת הראיות.

 

 התוצאה  .13

 בקשת רשות הערעור נדחית.

 בקשת הביטול נדחית אף היא.

 סק הבורר מאושר בזאת.פ

 ₪. 50,000מבקש הביטול ישלם למשיב את הוצאות הבקשה בסך 
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