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  אביים ברקאי   שופטה כבוד בפני 

 
 תובעים

 
 ארז אמינוב

 
 נגד

 
 

 נתבעים
 

 ישראל כהן 
 
 

 פסק דין
 1 

 2 

 3א לחוק בתי המשפט ]נוסח  79הצדדים הסמיכו אותי להכריע במחלוקת בינהם בהתאם לסעיף   . 1

 4 . 1984  –משולב[ תשמ"ד 

 5 

 6 

 7 כדלקמן: םהעיקריה  הסכמת הצדדים הוגשה בהודעה אשר . 2

 8 

 9דולר ארה"ב, וזאת    40,000דולר ארה"ב לבין    28,000פסק הדין ייקבע בין הסך של   )א( 

 10יצוין כי ההסכמה היא על בסיס דולר ארה"ב, אך מכיוון    נוספות.ללא חיוב בהוצאות  

 ₪11 לבין    108,080יש להתייחס להסכמה ככזו שבין הסך של   – שפסק הדין ניתן בש"ח  

 ₪12    3.86  –   רלוונטי למועד פסק הדין של  ציגי  ₪, וזאת בהתאם לשער דולר  154,400

 13   שהוא בגדר ידיעה שיפוטית.שער דולר  –לדולר 

 14 

 15)להלן:   לכתב התביעה  15היקרה הנמצאת בידי התובע ואשר תוארה בסעיף  האבן   )ב( 

 16 תועבר לבעלות הנתבע.  ("האבן היקרה"

 17 

 18כל סכום שייפסק ישולם על ידי הנתבע בתשלומים שווים ורצופים בסך מינימלי של   )ג( 

מ  , כשמועד פרעון השיק הראשוןלתשלום   בדולר ארה"  8,000 יאוחר   19  10-יהיה לא 

 20דולר ארה"ב כסך של    8,000לענין זה יש להתייחס לסך של    סק הדין.ימים ממועד פ

 21 ₪ וזאת מהנימוקים המופיעים בסיפת סעיף )א( לעיל.  30,880

 22 

עד   )ד(  הנאמנות של ב"כ הנתבע  לידיו  היקרה תועבר  הדין   7האבן   23  ימים ממועד פסק 

 24  וכנגד יעביר הנתבע לידי ב"כ התובע את השיקים בגין תשלום פסק הדין. ב"כ הנתבע  
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 1בפועל של מלוא סכום פסק    נונתבע רק לאחר פרעוידי הל יעביר את האבן היקרה  

 2 הדין. 

 3 

 4יום ממועד שהנתבע    14ככל ולא ישולם אחד התשלומים במועדו וכן לא ייפרע גם עד   )ה( 

 5דולר ארה"ב לפרעון    48,000א סכום התביעה בסך של  קיבל התראה בכתב יעמוד מלו

 6במקרה    –  רעון בפועל. בנוסףימיידי כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה כדין עד לפ

 7 ישיב את האבן היקרה לידי התובע. ב"כ הנתבע  כזה 

של  לענין    לסך  להתייחס  יש  של  דו  48,000זה  כסך  ארה"ב  וזאת    154,400לר   ₪8 

 9 סעיף )א( לעיל. מהנימוקים המופיעים בסיפת

 10 

 11 הצדדים אף עתרו להשבת מחציתה השניה של האגרה.  )ו( 

 12 

 13 

 14בכתבי בי דין, בראיות הצדדים כפי שהוגשו וכן בפרוטוקול בהמ"ש אני קובע  לאחר שעיינתי   . 3

 15 : כדלקמן

 16 

 17אני מחייב את הנתבע בתשלום הסך    -  והעברת האבן היקרה  חיוב בסכום )א( 

שתוארה  ומנגד  ₪    148,610  של היקרה  האבן  בהעברת  התובע  את   18מחייב 

 19 לכתב התביעה אל הנתבע.  15בסעיף 

 20 

של    -   תשלומים )ב(  חודשיים    148,610הסך  תשלומים  בחמישה  ישולם   ₪21 

 ₪22 ואילו התשלום    30,880( תשלומים יהיו בסך של  4רצופים, כאשר ארבעה )

 23 ₪. 25,090החמישי והאחרון יהיה בסך של 

 24 

פ  -  מועד התשלומים )ג(  יהיה בשיק למועד   25  10רעון שהוא  יהתשלום הראשון 

 26   ממועד קבלת פסק הדין. קלנדריים ימים

 27למועדי פירעון בחודשים העוקבים, כאשר כל אחד מהם  שאר השיקים יהיו  

 28כך למשל אם    ניתן התשלום הראשון.כפי ש   באותו יום סידורי בחודשהוא  

 29)עשירי( לחודש יולי, אזי השיקים    10-יישא מועד פרעון של ההשיק הראשון  

 30 הבאים יהיו לעשירי לחודש אוגוסט וכך הלאה. 

 31 

 32  מועד קבלת פסק הדין   ייחשבעל מנת למנוע ספק    -    "מועד קבלת פסק הדין"

 33כמועד בו ב"כ התובע העביר פסק הדין לידי ב"כ הנתבע. ככל שפסק הדין  

השעה   לאחר  כ  , 16:00הועבר  הדין  פסק  קבלת  מועד   34עסקים  ה יום  ייחשב 
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 1ככל שפסק    –. כך למשל  , למעט ימי שישי וערבי חגעוקב הנהוג בישראלה

בשעה   בשבוע  חמישי  ביום  יומצא  ככזה    –  16:10הדין  הדין  פסק   2ייחשב 

 3 שהתקבל ביום ראשון בשבוע שלאחריו. 

 4 

היקרה ( ד) האבן  וכן  שיקים  הדין  7עד    -  העברת  פסק  קבלת  ממועד   5,  ימים 

 6יעביר התובע לידיו הנאמנות של ב"כ הנתבע את    –  לעיל)ג(  3כהגדרתו בסעיף  

 7   )ג( לעיל. 3את כל השיקים הנזכרים בסעיף    ה וכנגד יעביר הנתבעהאבן היקר

 8 

 9בע, יעביר האבן היקרה לידי הנתבע  הנאמן, ב"כ הנת  -  פרעון מלוא פסק הדין )ה( 

 10( ימים קלנדריים לאחר מועד פירעון השיק  האחרון וזאת ככל  7שבעה )  –

 11 לא נתקבלה התראה בגין אי תשלום מלוא סכום פסק הדין. ש

 12 

מלא ( ו) פרעון  אי  של  למקרה  כ  -   סנקציה  ייפרעו  שלא  התשלומים ככל   13  ל 

ו הרי לאחר  במלואם  יחולו    14במועדם,   14יום ממועד קבלת מכתב התראה 

 15 ההוראות הבאות:  

 16בתוספת הפרשי הצמדה    ₪  154,400הנתבע יחוב בתשלום הסך של    –  ראשית

 17כל סכום אשר    ובקיזוזוריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל  

מיום   וריבית  הצמדה  הפרשי  בתוספת  כערכו  הדין,  פסק  חשבון  על   18שולם 

 19 תשלומו. 

 20הנאמן, ב"כ הנתבע, יעביר האבן היקרה לרשות ובעלות התובע אשר    –  שנית

 21 יוכל לנהוג בה מנהג בעלים. 

 22 

 23 . 19/6/16ראו החלטה מיום   –לאגרת בהמ"ש  רבאש )ז(  

 24 

 25 

 26עוה"ד אמיר אלטשולר ועדינה סקוצ'ילס מטעם    –. לפני סיום ייאמר כי יש להעריך את ב"כ הצדדים  4

 27 על גישתם המקצועית והעניינית במהלך הדיון וכן בסיומו.  מטעם הנתבע  התובע ועו"ד אייל ורדי גלר

 28 

 29 

 30 , בהעדר הצדדים.2016יוני  21, ט"ו סיוון תשע"ו ניתן היום,  

        31 

 32 

 33 

 34 
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