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 פסק דין

עמילות שירותי נמל ובגין  ₪ 2,247,044בתשלום  2לחיוב הנתבעת תביעה כספית בפניי  .1

ימי  –קו הובלה משולב הפעלת  הוצאות נוספות בהן נשאו התובעות במסגרת, כמו גם מכס

  .ויבשתי, מטורקיה, לנמל חיפה, גשר שיח' חוסיין וחזרה

  הצדדים להליך, זהותם ותפקידם –א 

 הצדדים להליך – 1א.
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מר דוד בריש ומר חיים  אליות קשורות, המצויות בבעלותהינן חברות ישר התובעות .2

לתצהיר  1-2נספח א' צורף כ תדפיס פרטי חברה) חברת אחזקות וניהול ידי-מנוהלות עלואביעוז 

 .(1ת/מר דוד בריש, 

חברת טירן שיפינג , 1התובעת . הפוקדות את נמל חיפהנותנות שירותים לאניות התובעות 

, חברת 2התובעת (, ואילו 135)מספר סוכן  הנה סוכנת נמל( בע"מ )להלן: "חברת טירן"( 1997)

 מכס )מס' רישום עמילתהינה  ,(פסיפיק אטלנטיק ליין )ישראל( )בע"מ( )להלן: "חברת פסיפיק"

 (.1לתצהיר מר דוד בריש, ת/ 2, נספח א'427, קוד משלח 430בפנקס המשלחים הבינלאומיים 

   Bulent Ipekל מר הינה חברה טורקית זרה, בבעלותו ש,  Sisa, חברת2הנתבעת  .3

 במסחר ובשילוח מטענים לייצוא.  סקתעוו

דרך סוריה , מטורקיהדרך היבשה, על גבי משאיות סחורות  Sisaחברת  העבירה תחילה 

 Sisaה חברת החל, מעברי הגבול. עם פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה וסגירת , למדינות ערבוירדן

ככל הנראה   Sisa להיום, חברת. נכון את הסחורות )על גבי משאיות( תוך שינוען באניות ירלהעב

 אינה פעילה עוד. 

חברת ספנות הנה "(, Hellenic)להלן: " Hellenic Seaways Ltdחברת , 1הנתבעת  .4

צו פיקוח על מחירי ל 1, ראו ההגדרה בסעיף ro-roיוונית, המחזיקה צי של אניות מסוג גלנוע )

המסוגלות )להלן: "צו פיקוח על שירותי נמל"(  2010-מצרכים ושירותים )שירותי נמל(, תש"ע

 כלי רכב )משאיות וכדו'( ונוסעים.  לשנע

 . Hellenicחברת  בבעלותהנה  )להלן: "האנייה"( Nissos Rodosהאנייה  

 עיקרי הסכם הקו - 2א.

הסכם אשר כותרתו   Hellenicחברתבין ל  Sisaחברת ביןנכרת  22.8.2012ביום  .5

"Private Agreement"ההסכם צורף כנספח ג' לתצהיר מר דוד בריש, " )להלן: "הסכם הקו ,

הסדיר את זכויות וחובות הצדדים לו בכל הנוגע להפעלת קו ספנות סדיר בין הקו הסכם  (.1ת/

הנמלים איסקנדרון )טורקיה( ופורת' סעיד )מצריים( )כאשר לאחר מכן הוספה חיפה( באמצעות 

-)המכונה בהסכם הקו כ Hellenicחברת התחייבה כם הקו במסגרת הס. Nissos Rodosהאנייה 

"The Operator" ) העמיד לרשותללספק Sisa  ,חברת  בעודאת האנייהSisa  המכונה בהסכם(
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לשאת  כמו גם, Hellenicבתשלומים שונים לחברת התחייבה לשאת ( The Shipper""-הקו כ

 להפעלת הקו.  בתשלום ההוצאות הנדרשות

 ההסכם:ואלה עיקרי  .6

פורט לבין הנמלים איסקנדרון )בטורקיה(  פעם או פעמיים בשבוע פליגהאנייה ת א.

להסכם  1)סעיף   Hellenicידי-על ויקבע אניהסעיד )מצרים(; מועדי יציאת ה

  ;הקו(

בהתאם נוסע דמי הובלה עבור כל משאית או   Hellenic - ל תשלם  Sisa ב.

 (.להסכם הקו 3סעיף לתעריף קבוע )

מ';  16: משאיות באורך לסוגים הבאיםחולקו יחידות החיוב  תעריפיםבטבלת ה

או שאינו מ' )מלווה  8עולה על  שאורכו אינומ'; כלי רכב  13.60טריילרים באורך 

 1.8 וגובהו אינו עולה עלמ'  5 שאורכו אינו עולה עלבנהג(; רכב פרטי מלווה 

 ;וכן תעריף נוסעים מ'

 להסכם הקו באופן הבא:  4הסדר התשלומים נקבע בסעיף  ג.

ללא תוספת בגין עמלות, , Sisa ידי-הובלה עבור המטען ישולמו עלהדמי 

 (;aאניה )ס"ק אגרות, מיסים או כל חיובים אחרים המוטלים על המטען או ה

לשינוע תדאג כמו גם  המוצאאנייה בנמל על ה מסהמטען יועתדאג לכך ש Sisa ד.

 ;להסכם הקו( 5)סעיף  יעדבנמל ה קתןירפהמשאיות ו

כלל המסמכים הנדרשים לפריקת המטען  להמצאת לדאוג  Sisaתבאחריו ה.

או   Hellenic- ימסרו ל על פי דין )שטרי מטען וכדו'(. המסמכים  מהאנייה

 ;להסכם( (e) 6)ס'  Sisaשתמנה נמל לסוכן 

ילים לשם אספקת השירותים הרג Helenicמטעם  סוכן נמל תמנה  Sisa ו.

תישא בשכר הסוכן ובהוצאת נוספות בשמה    Sisa .הנדרשים לשם הפעלת הקו
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  - Hellenic וחיובי הנמל( ו קו)תשלומים הנוגעים להפעלת ה Hellenicשל 

 להסכם הקו:  9.  כך הובאו הדברים בסעיף  Sisa-תשיב תשלומים אלו ל

"The Shipper further undertakes to appoint 
agents on behalf of the operator to perform 
all the normal services to the vessel for the 
execution of the voyages provided herein 
and shall pay on behalf of the operator all 
relevant agency fees.  

The shipper shall also pay on behalf of the 
operator the food/water supplies of the 
vessel and the port charges in connection 
with the voyages performed by her under the 
terms of this agreement, including 
compulsory garbage disposal, pilotages, 
boatages and towages.  

The operator shall return the shipper all 
amounts which shall be paid by the shipper 
in accordance with this clause. For such 
purpose, the shipper shall conclude and send 
to the operator a disbursement account 
accompanied by all relevant invoices and 
supporting documents. " 

, לרבות תקופה אניות נוספות חכרה באותה  Sisaין כי חברת בשולי הדברים אצי

 Bridgeסעודיה( והאנייה  –)אשר פעלה בקו מצרים  Aqua Herculesהאנייה 

לתצהיר מר דוד בריש, )נספח ה'  2013אשר פקדה את נמל חיפה בחודש מרץ 

 ;(1ת/

את כרטיסי ההפלגה ישירות לנהגי המשאיות הטורקיים או  תמכור  Sisaחברת ז.

 לחברות המשלחות את המשאיות. 

 22.9.2012ועד ליום  22.8.2012מיום  החלהסכם הקו נקבע לחודש ימים, תוקפו של  .7

נתיבי  במסגרת ההארכות אף שונו תוקף זה הוארך שלוש פעמים.(. להסכם הקו (a)10)סעיף 

בכל , הוסכם כי תנאי הסכם הקו יחולו 22.10.2012מיום   Addendum 1 -הנסיעה של האנייה. ב

.  בהמשך, הורחבה 31.3.2013וזאת עד ליום וביחס לכל אניה,  נמל אחר שבין טורקיה למצרים
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, שם נקבע כי תנאי הסכם הקו יחולו 15.11.2012מיום   Addendum 2-פעילות הצדדים כאמור ב

, בין נמל איסקנדרון שבטורקיה לנמל חיפה Hellenicעל האנייה או כל אנייה אחרת של 

הסכם הקו עד ליום של  פוהוארך תוק 29.3.2013אשר נחתם ביום   Addendum 3 -בישראל.   ב

 (. 1ת/לתצהיר מר דוד בריש, )נספח ו'  30.6.2013

מיום  במכתב. לא צלחה  Hellenic- ו   Sisaשל, הפעילות המשותפת סופם של דברים .8

עוד  .דולר 1,705,524 סך עומד עלכלפיה כי חובה   Sisa- ל  Hellenicהודיעה  16.7.2013

אשר נדרשה לשלם בהתאם את התשלומים כי שילמה בלות לא הוכיחה בק Sisaכי  טענה

עמ' , 1ת/לתצהיר מר דוד בריש, )נספח מ'  Hellenic-להוראות הסכם הקו והשבתם נתבעה מ 

373-375) . 

פריקת המשאיות ובהם הסחורות בנמל חיפה וליווי המשאיות ליעדן במעבר הגבול  שםל .9

יש לדעת, אניה  וזאת. נמל שירותי סוכןשכור ל  Sisaנדרשה  חוסיין( 'שיחגשר ) עם ירדן

טרם כניסתה לנמל.  נמל מטעמההנדרשת להציג את שמו של סוכן חיפה נמל המבקשת לפקוד את 

נם. משכך, המצאת שמו של סוכן נמל חיוב חשבולהרשאות ת הנמל ממציאים לרשויו סוכני הנמל

על האנייה ישולמו  החליםהיטלים ומיסים שונים המייצג את האנייה מבטיח לרשויות הנמל כי 

 מידית.   

  נכנסו התובעות לתמונה.  כאן 

 סוכן נמל מהו?  - 3א.

רשויות הנמל,  לרבותגורמים שונים, בפני האנייה  לייצג אתתפקידו של סוכן נמל הוא  .10

. כן מטפל סוכן הנמל לעיתים באספקת ומשטרת הגבולות , משרד הבריאות, משרד הפניםמכסה

אספקת , טיפול שוטף בצוות הנמצא באנייה, כוח אדםטיפול במשאבי אנוש, גיוס  -צרכי האנייה 

פקודת מסירה  מפיקמידע,  ללקוחותיוסוכן הנמל מספק . , תדלוק, פינוי אשפה ועודצידה לאנייה

ריקות )אשר הבמכולות  מטפלכסף,  גובהשטר מטען )בתחילת ההובלה(,  מנפיק)אחרי ההובלה(, 

שלוח הלכה למעשה, משמש סוכן האנייה בבעלות חברת הספנות( וכן בתביעות בגין אבדן ונזק. 

 הקשר בין האנייה וקברניטה איש הינוו לצורך תפעולה בזמן העגינה בנמל של האנייה בכל הנדרש

הצלחה התנועה הצרכנית   49512-01-16תצ )מרכז( בלפסק הדין  3)ר' סעיף  ת הנמליובין רשול

 (.22.9.2019) לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' אלאלוף ושות ספנות בע"מ
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)א( לפקודת הנמלים הוסמך השר לקבוע תעריפי תשלום בגין השירותים 12סעיף ב  .11

-יה(, תשנ"ביתקנות הנמלים )תעריף לשירותי סוכן אנהניתנים בנמל. מכוח סמכות זו הותקנו 

. (2017-ה( )ביטול(, תשע"זי)אשר בוטלו בתקנות  הנמלים )תעריף לשירותי סוכן אני 1992

ה הסמיכו להיות סוכן מטעמו בנמל ינייה כ"מי שבעל אניהוגדר סוכן אבמסגרת התקנות 

"טיפול עבור בעל מטען, בקשר עם פריקתו, טעינתו או הוגדר כ; ושירות סוכן אנייה "בישראל

ה או בשטח נמל כמשמעותו ימסירתו של מטען, גביית דמי הובלה ותיאומים, המבוצעים באני

שונים שמעניק סוכן אנייה. לעניין תפקידיו ירותים ההתעריפים לשעוד נקבעו בתקנות  בפקודה".

 1948תקנות נמל חיפה )סיראות וסבלות(, , 1971-הנמלים, התשל"א תקנותשל סוכן נמל ראו גם 

 ועוד.

 עד כאן לעניין תפקידיו של סוכן אנייה.

 סוכן מכס - 4א.

ופעולת מכס נקרא גם עמיל מכס( המגדיר סוכן מכס ) 1964 -חוק סוכני המכס, תשכ"ה .12

 באופן הבא: 

אדם העושה פעולת מכס בשביל זולתו דרך  – 'סוכן מכס'" 
 שירות לכל, והוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה;

כל עשיה למען הזולת כלפי רשויות המכס בקשר  – 'פעולת מכס'
 ליבוא, ליצוא או למעבר טובין, ששר האוצר קבע אותה בצו". 

 פעולת מכס באופן הבא: מגדיר , 1965 –עת פעולות מכס(, תשכ"הצו סוכני המכס )קבי .13

פעולה או מגע עם גובה המכס, משעת יבואם של טובין  (1)"
ועד למסירתם לצריכה בארץ, הנדרשים על פי דין, או שניתן 
לעשותם, בקשר לסילוק אותם טובין מפיקוח רשות המכס, 

ביתר, למעט בקשת ידיעות גרידא וקבלתן, קבלת מס ששולם 
 העברת מסמכים ודוכמאות ונוכחות בבדיקה;

פעולה או מגע עם גובה המכס, משעת הבאתם של טובין  (2)
שנועדו ליצוא לאחד המקומות שנקבעו ליצוא ועד ליצואם, 
הנדרשים על פי דין, או שניתן לעשותם, בקשר ליצואם של אותם 
טובין, למעט בקשת ידיעות גרידא וקבלתן, קבלת מס ששולם 

 תר, העברת מסמכים ודוגמאות ונוכחות בבדיקה;בי
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פעולה או מגע עם רשות המכס הנדרשים על פי דין לשם  (3)
תביעת הישבון על פי הוראות פקודת המכס, או תביעה להחזרת 

( לחוק מס קניה )סחורות 2)ד()27מס על פי הוראות סעיף 
 ", למעט בקשת ידיעות גרידא וקבלתן.1952-ושירותים(, תשי"ב

)נוסח חדש(, לפקודת הנמלים  17-20שלוחו של בעל הטובין )סעיפים הנו עמיל מכס  .14

  מחברת נמל חיפה בע"מ נ' דוד יחזקאל ובניו בע" 22684-10-11ע"א )חי'( וכן  1971-התשל"א

מ.מ.ס מולטי מרקטינג סרביסס בעמ נ' מדינת  1886-08-07ת"א )מחוזי מרכז( (; 16.4.2012)

פרמוט חברה ישראלית לחיסון עצים בע"מ נ'  2721/01ע"א )מחוזי חי'( (; 26.6.2011) ישראל

 (.(25.7.2002) מדינת ישראל

פקודת מסירה למנהל הנמל עביר להעמיל המכס על כדי לשחרר את הטובין מהנמל,  .15 

ם ני(. ברשימון מצויי1971-לתקנות הנמלים, תשל"א 79ורשימון ייבוא של המכס )ראו תקנה 

דמי ההובלה הימית. לצורך שחרור הסחורה נדרש ו בר כמות הסחורה, האריזה, הסימוןפרטים בד

)ראו   לפקודת הנמלים( 14)ס' הקבועים בדין גם אישור על תשלום מלוא אגרות הנמל וההיטלים 

 טרנסכלל בע"מ נ' מ.א.ר. מסחר וספנות בע"מ 3656/99ל כב' השופט אנגלרד בע"א הסברו ש גם

  (. 344( 2) נופ"ד 

 ומכאן חזרה לענייננו. 

 השירותים אשר סיפקו התובעות - 5א.

 ידי-המסופקים עלשירותים  , בין השאר,לנתבעותאין חולק כי בפועל סיפקו התובעות  .16

חיפה קיבלה טירן את נתוני המשאיות נמל . כך, עוד קודם להגעת האנייה לועמיל מכס נמלן סוכ

דאגה למסור דיווחים לרשויות ובכלל זה: חיל הים, נמל חיפה, רשות לפריקה וטעינה ו ותהמיועד

כל בעל תפקיד אשר בדק את . נציגי חברת טירן ליוו כמתחייב על פי דיןהכל  ,ההגירה, מכס

וליוו את האנייה עצמה  (נציגי מכס וכו'משרד הבריאות, משטרת הגבולות, ביטחון נמל, ) האנייה

  ממנו.ועד ליציאתה לנמל חיפה מרגע הגעתה  ,במהלך הפריקה והטעינה

התובעות שילמו לנמל חיפה את כלל האגרות וההיטלים המוטלים בגין פקידת אנייה,  

הפיקוח על שירותי נמל. פסיפיק שילמה את דמי הניטול/סוורות ודמי התשתית צו כמפורט ב

 גרות.וטירן נשאה ביתרת הא

http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=עא&NEWPARTA=22684&NEWPARTB=10&NEWPARTC=11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=תא&NEWPARTA=1886&NEWPARTB=08&NEWPARTC=07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202721/01
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ליוו את המשאיות לאחר פריקתן מהאנייה, דרך "התחנות" השונות בנמל אף נציגי טירן  .17

בהגשת נמל, טיפלה חברת פסיפיק  ההמשאיות מ . לצורך שחרורמנועד ליציאתן מוחיפה 

המאפשרים להעביר את   TIR -לרשויות המכס, כמו גם טיפלה בפנקסי ההמסמכים הנדרשים 

 .    מכסללא הפקדת ערבות לשלם את עלות המכס בעת הפריקה,  המטען מבלי

נמל חיפה ועד את  רגע יציאתןמשאיות מל הליווי הנדרשאת  טירן אף ארגנה ומימנה .18

לשם כך דאגה טירן להגשת בקשות לאשרות . )גשר שיח' חוסיין( ןמסוף הגבול בירדהגעתן לל

ידי -ין לנהגיהן רישיון נהיגה תקף בישראל על( לנהגים, ליווי משאיות שאvisaכניסה לישראל )

הפקדת ערבות מכס )בגין המטען אותו נושאות המשאיות בשטח נהג ישראלי, ביטוח המשאיות, 

במסוף הגבול את אגרת המעבר  שילמה טירןכן ליווי ביטחוני של שיירת המשאיות ועוד. ישראל(, 

של בדיקות ביטחוניות וטיפול במסמכים(. ליווי דומה לרבות ) עלויות הליך המעבראת ועם ירדן 

. חברת פסיפיק טיפלה בקבלת בדרך חזרה, ממעבר גבול ירדן ועד לנמל חיפהנעשה גם המשאיות 

מר דוד ראו עדותו של )לעניין זה  אישור רשויות המכס בכל הנוגע למעבר המשאיות לירדן וחזרה

למעבר מחיפה הנדרש מכס האת רשימון  יקערכה פסיפמכס  תעמילמתוקף תפקידה כבריש כי 

 . ((17-21ש' , 59וחזרה )ע' ירדן לגשר 

עדות ראשית או לא הגישה תצהיר   Sisaכי חברת  ומכאן להמשך סיפור המעשה. יצוין 

( אליו  1. על עובדות המקרה למדתי מתצהירו של מר דוד בריש )ת/מטעמהמסמכים כלשהם 

 צורפו אלפי מסמכים. 

 יות לעניינינו הרלוונט העובדות - ב

 תקופת המשא ומתן – 1.ב

נציגי התובעות. נציגי בין ל Sisaקשר בין נציגי חברת נוצר  2012במהלך חודש ספטמבר  .19

 . 16.10.2012הצדדים נפגשו בנמל חיפה ביום 

העלה מר ,  Sisaחברת , מBurak למרו  Bulent מרנשלח לש 17.10.2012מיום  במייל

לתצהיר מר דוד )נספח ז'  להלן מספר נקודות רלבנטיות ממייל זה. פגישההסיכום דוד בריש את 

 : (44, עמ' 1ת/בריש, 
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"1. … The route that was discussed: Iskenderun- 
Haifa-Iskanderan, starting with one trip and going 
up to two calls per week or even three calls, while 
the initial call/calls would be Iskenderun- Haifa- 
Port said- Haifa – Iskanderun. In case a way could 
be found to pass the Saudi cargoes via Haifa there 
could even be a sailing 5 times a week …  

… 

5. Sisa Line expressing the will to start after the 
Bayram and put everyone in front of the fact that 
service will start on 28.10.2012.  

6. Haifa port meeting was very positive with Haifa 
port manager Mendi Zaltzman assuring that he 
will apply all the pressure for it's success. The port 
was asked to look at the service as a ROPAX 
service list of the vessels info, line requirements 
(service for vessel, trucks, drivers, passengers) 
will be handled to the port as a formal request.  

…  

9. Visa issue needs to be solved immediately so 
that drivers can get visas in time for the first trip 
of october 28, Sisa will pass a list of 1,500 drivers 
with all necessary details. 

… 

11. Tiran will be the Agent in Israel both in Haifa 
& SHB." [גשר שייח' חוסיין] 

תערוכה. ביקור בלשם בריש בטורקיה, מר דוד שהה  2012נובמבר ל 13-16בין התאריכים  .20

. Hellenic - Yannisוכן מנכ"ל  Bulent מר ביןלנערכה פגישה בינו בטורקיה במהלך שהותו 

פעילות ה והרחבת Helenicידי חברת -התובעות עלככל הנראה מטרת הפגישה הייתה אישור 

 בין הנתבעות נחתם 15.11.212ביום ואכן, . כך שתכלול גם את חיפה מכוח הסכם הקו

Addendum 2  ,הפעילות מכוח הסכם הקו.את  המרחיב 
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פרט מר דוד  (53, עמ' 1ת/לתצהיר מר דוד בריש, )נספח ט'  28.10.2012מיום  במייל .21

לשאת )אשר ינועו   Sisaהעלויות בהן יהא עלאת   -Sisa מ  Burak מרו  Bulentמרבריש בפני 

דולר(, בהנחה שטירן תצליח לקבל הנחה מרשויות הנמל בכל הנוגע לדמי  675 –דולר  725בין 

תשתית. בכל הנוגע לליווי צוין כי טירן עדיין ממתינה לקבלת הדרישות הבטיחות הסופיות ביחס 

א תחייב דולר למשאית לכל כיוון אולם בפועל הי 25לשיירות. בשלב זה לקחה טירן בחשבון 

 במחיר עלות.

 דולר למשאית: 675-725ואלה הרכיבים המרכיבים את דמי הטיפול בסך  .22

דולר למשאית  105דמי טיפול בגין פריקת/העמסת משאית בנמל )דמי סוורות/ניטול( )

דולר למשאית  65דולר לטון(, דמי טיפול בנמל למשאית ריקה ) 4 –לכל כיוון בצירוף דמי תשתית 

דולר לכיוון למשאית(, אישור מכס  53דולר לטון(, עלויות גשר ) 4תשתית בסך בצירוף דמי 

דולר(, ביקורת ביטחון לכל  25דולר למשאית(, אישור מכס למשאית ריקה ) 50בחיפה ובגשר )

דולר  100דולר לכיוון למשאית(, דמי טיפול לטירן ) 25דולר למשאית לכיוון(, ליווי ) 25כיוון )

 דולר למשאית(. 50מי טיפול לטירן משאית ריקה )למשאית לכיוון(, ד

 דמי הטיפול אינם כוללים ביטוח.

תיקח מרווח ביטחון ביחס לסכומים אלה שכן הם עשויים להשתנות קמעא.  Sisaהוצע כי 

 לא הוצג מענה למייל זה.

 פעילות הקו הימיתקופת  – 2.ב

באניית יוקרה החל הקו לפעול. ההפלגה הראשונה בקו בוצעה  לאחר חילופי דברים אלו .32

 . 19.11.2012פקדה את נמל חיפה ביום . האניה Hellenicבבעלות ש  Ariadneבשם 

חיפה נמל האנייה פקדה את . האנייהמכן המשיכה פעילות הקו הימי באמצעות  לאחר

; 5.1.2013; 2.1.2013; 27.12.2012;   22.12.2012; 13.12.2012;  7.12.2012בתאריכים 

לתצהיר מר )נספח י"ג  26.2.2013; 13.2.2013; 4.2.2013 ;26.1.2013; 17.1.2013; 10.1.2013

 (. 1ת/דוד בריש, 
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; 11.3.2013; 7.3.2013פעמים, בתאריכים  Bridge 4 פקדה את נמל חיפה האניהבנוסף,  

13.3.2011 ;17.3.2013 . 

קו הימי באמצעות האנייה, וזו פקדה את את ה להפעיל Sisaחזרה  29.3.2013החל מיום 

. )נספח יד' 13.5.2013; 5.5.2013; 26.4.2013; 11.4.2013; 29.3.2013חיפה בתאריכים  נמל

 (. 1ת/

; האנייה  Ariande- 1: אניות את נמל חיפה במסגרת פעילות הקו הימי 22הכל פקדו סך 

– 17 ;Bridge- 4. 

" כי היא משמשת task yamהתקשורת של נמל חיפה "ת חברת טירן עדכנה את מערכ .24

)נספח  ולקבל שירותי נמל ד את נמל חיפהכך התאפשר לאנייה לפקוהאנייה.  שלימית נת כסוכ

 ,בין פקידה לפקידה, ובמהלך הפעילות העסקית השוטפת (.1ת/לתצהיר מר דוד בריש, י"ג 

להתחייבויות, תשלומים והוצאותיה של  בכל הנוגעבריש בקשר מר דוד ו  Sisaהמשיכו נציגי 

 :. ואלה המסמכים שצורפו לתצהירו של מר דוד בריש ביחס לתקופה זוטירן

פנתה , 19.11.2012את נמל חיפה ביום  Ariadneלאחר פקידתה של האנייה  א.

ספח )נ בדרישת תשלום עבור הוצאותיה  - Sisaל  13.12.2012מיום  במיילטירן 

לטירן  Sisaחובה של . (160-181, כרך שני, עמ' 1בריש, ת/ט"ו לתצהיר מר דוד 

 24,143.05על סך כולל של  הועמדעבור פקידה זו  10.12.2012על פי מסמך מיום 

 : לכרך הנספחים( 161)נספח ט"ו, עמ'  פירוט הבאהתאם לב  דולר

Chamber of shipping – 119.78$  
 2335מספר לשכת הבריאות המחוזית חיפה )חשבונית 

(.201220.11מיום    
 
Custom house – 27.67   $  

מיום  122108מספר רשות המיסים )חשבונית 
22.11.2012)  

 
Haifa Port- 14,567.40$  

(22.11.2012מיום  5115255מספר נמל חיפה )חשבונית   
 

Pacific Atlantic LTD – 5,328.20$  
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( פסיפיק תו)חשבוני  
 
Husbanding – 1,000$ -  

(12.12.2012מיום  201203444מספר טירן )חשבונית   
 
Trailers handling charges – (12*100$) - 2,400$ 

(12.12.2012מיום  201203444מספר טירן )חשבונית   

Trailers cargo handling charges - 700$ 
(12.12.2012מיום  201203444מספר טירן )חשבונית   

 בהן נשאו התובעותאסמכתאות באשר לתשלומים  צורפו ת התשלוםלדריש

 ףידי נמל חיפה צור-על 5115255מכוחם הוצאה חשבונית )פירוט השירותים 

לכרך הנספחים; אישור של לשכת הבריאות המחוזית חיפה בגין  162-3בעמ' 

לכרך הנספחים; שובר לקופה של  164צורף בעמ'  8.5.2012פירוט חיובים מיום 

ת ולכרך הנספחים; חשבוני 165תשלום מכס צורף בעמ'  רשות המיסים בגין

אה חשבונית שהוצילכרך הנספחים;  167-171בעמ'  ושהוציאה פאסיפיק צורפ

לכרך  172בגין עגינה וטיפול במטען צורפה בעמ'  12.12.2012טירן ביום 

 .הנספחים(

בגין הוצאת אשרות כניסה  10.12.2012כן צורפה דרישת תשלום של טירן מיום 

דולר )עמ'  8,874סך הכל  –נהגים ששמותיהם פורטו ברשימה מצורפת  409-ל

173.) 

מיום  במיילפנתה טירן  7.12.2012את נמל חיפה ביום  האנייה לאחר פקידת ב.

, נספח ט"ו 182)עמ'  בדרישת תשלום עבור הוצאותיה  - Sisaל  26.12.2012

על פי מסמך מיום לטירן  Sisaחובה של (. 1לתצהיר מר דוד בריש, ת/

)מספרי   דולר 30,142.50 על סך כולל של הועמדעבור פקידה זו  10.12.2012

, בהתאם (לכרך הנספחים 183מועדן וסכומיהן פורטו בטבלה בעמ'  החשבוניות,

 :לרכיבים הבאים

Chamber of shipping – 119.78$  
 
Haifa Port  - 14,540.55$  -  

(22.11.2012מיום  5130972מספר נמל חיפה )חשבונית   
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Haifa Port - $1,567.70   
(10.12.2012מיום  5131221מספר נמל חיפה )חשבונית   

 
Pacific Atlantic LTD – 6,833.15$  

  (25.12.2012מיום  5792 )חשבונית מספר
 
Pacific Atlantic LTD – $312.02   

( 25.12.2012מיום  5791)חשבונית מספר   
 
Transportation – 149.50$ - מוניב שאער, בעל מונית 

(7.12.2012מיום  1377)חשבונית מספר   
 
Israel Youth Hotels – 269.80$  

מספר אגודת אכסניות נוער בישראל ת )חשבוני
(6.12.2012מיום  1000016130  

 
Husbanding – 1,000$  

(26.12.2012מיום  201203580מספר טירן )חשבונית   
 
Trailers Handling Charges – 3,800$  

(26.12.2012מיום  20123580מספר טירן )חשבונית   
 
Trailers Cargo Handling Charges – 600$ 

(26.12.2012מיום  201203580מספר טירן )חשבונית   
 
Jordan Coordination – 950$  

(26.12.2012מיום  201203580מספר טירן )חשבונית   
 

 ףצור₪  55,763בגין שירותי נמל חיפה בסך כולל של  5130972פירוט חשבונית )

בגין  5131221הנספחים; פירוט של נמל חיפה בגין חשבונית  לכרך 184-6בעמ' 

לכרך הנספחים, פירוט של  186בעמ'  ףצור₪  6,012שירותים בסך כולל של 

-187צורף בעמ'  5792השירותים שנתנה חברת פאסיפיק וחוייבו בחשבונית 

בעמ'  ףצור₪  1,283.82בגין תשלום מס בסך  5791; פירוט חשבונית מספר 188

שירותי בגין  1377לכרך הנספחים; חשבונית של מוניב שאער מספר  189

לכרך הנספחים; חשבונית מספר  190צורפה בעמ' ₪  666תחבורה בסך 

 1,201של אגודת אכסניות נוער בישראל בגין הלנת ימאים בסך  1000016130

 192; פירוט חיוב בגין שירותי טירן צורף בעמ' לכרך הנספחים 191צורפה בעמ' 

 .לכרך הנספחים(

 לא צורפו דרישות תשלום מפורטות ביחס לשאר פקידות האניות.  ג.
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, Sisa-לחשבונות ששלחה טירן לבמקביל לפעילות הקו, יתכן ובתגובה  ד.

המשיכו, ככל הנראה, להתנהל חילופי דברים בין הצדדים בכל הנוגע לפירוט 

ציין   19.2.2013יום ב  Bulentלמרששלח מר דוד בריש מייל  חפתבההוצאות. 

 מר דוד בריש:

"I am sorry we have not broken down the 
actual costs we are presently encountering 
for this business which is due to pressure. 
…." 

( הודיע מר דוד בריש 54-55)נספח ט' לתצהיר מר דוד בריש, עמ' בהמשך המייל 

דולר ודמי  846כי דמי הטיפול בגין משאית )הלוך ושוב( עומדים על   Sisa-ל 

 דולר, בהתאם לפירוט הבא: 620הטיפול במשאית )כיוון אחד( עומדים על 

 13דולר למשאית(, תשתית ) ₪110,  400מטען )דמי סוורות/ניטול למשאית עם 

דולר למשאית בממוצע(, דמי סוורות למשאית  70 –דולר  3.5לטון מטען, ₪ 

 25דולר(, ליווי ) 41-דולר(, דמי תשתית עבור משאית ריקה )כ ₪35,  130ריקה )

דולר  ₪58,  250דולר לכל משאית לכל כיוון(, עלויות גשר למשאית עם מטען )

דולר(, דמי טיפול  ₪14,  50ת לכל כיוון(, עלויות גשר למשאית ריקה )לכל משאי

 50דולר למשאית לכל כיוון(, אישור מכס בו מטפלת פסיפיק ) 100שגובה טירן )

 דולר לכל כיוון(.

עוד צוין כי דמי הטיפול אינם כוללים את את התשלום הנדרש להוצאת אשרות 

שת אשרה(, את התשלום לנהגים דולר לבק ₪23,  85( לישראל )Visaכניסה )

-Dישראלים שצריכים ללוות נהגים שאין ברשותם רישיון נהיגה תקף בישראל )

Licensing( )1,000  ,₪270 ( דולר למשאית, ערבות מכסBayan טירן( )

תחייב את הנהגים  Sisa-דולר למשאית, תוך הנחה ש 100-ב Sisaתחייב את 

 הובאו הדברים: וכך דולר לכל כיוון(. 150בתשלום בסך 

"… Please find the costs breakdown per 
truck as we are stating in the few port D/A's 
we have sent to you.  



 
 Hellenic Seawaysפסיפיק אטלנטיק ליין )ישראל( בע"מ ואח' נ'  40060-05-13 ת"א

Ltd 'ואח 
 

 84מתוך  15

1. Port stevedoring costs for a full truck NIS 
400 = 110$  
 )ניטול/סוורות(

2. Port infrastructure per full truck NIS 13 = 
3.5 $ per ton of cargo (average 70$) 
 )דמי תשתית(

3. Port stevedoring )ניטול/סוורות( for empty 
truck NIS130 = 35$  

4. Port infrastructure NIS 13 = 3.5$ for the 
truck weight approx. 25$ plus storage NIS 30 
= 8$ per day total of 41$.  

5. Escort 25$ per each truck each direction. 
(שיירת המשאיות )ליווי  

6. Bridge costs each direction NIS 250= 68$ 
(שיח' חוסיין )עלויות בגשר  

7. Bridge costs empty NIS 50= 14$ 

8. Tiran handling fees per direction 100$  
 )דמי טיפול שגובה טירן(

9. PAL (customs clearance) each direction 
50$ 

- For a full truck both ways the charges are 
846$  

- For full and empty round trip charges are 
620$ 

Apart from these charges we are paying NIS 
85 = 23$ for each Visa application to the 
ministry of interior For a visa of 6 months. 

 הגשת בקשות לקבלת )תשלום למשרד הפנים בגין
(לישראל לנהגים אשרות כניסה  
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The D license for drivers coming under TIR 
we have to engage an Israeli driver plus a 
surveyor to survey the trucks which costs us 
NIS 1,000 = 270$ per truck …. 

ה תקף בישראל(לנהגים שאינם נושאים רישיון נהיג )ליווי  

For Bayan Trucks we are charging you 100$ 
and you are supposed to charge the drivers 
with 150$ each direction … 
)ערבות שיש להפקיד אצל רשויות המכס על מנת 
 שיאפשרו למשאיות נושאות סחורה להיכנס לישראל(

We are supplying food and lodging in a 
Hotel (for drivers getting stuck at the border) 
and we are spending an average usd 1,250 per 
each vessel." 
 )מזון ולינה לנהגים שנתקעים בגבול(

 Bulent - "Good list to review. We will go through השיב מרלכך 

this together on Saturday '(56" )נספח ט', עמ 

)נספח ט' לתצהיר   Bulentלמרבריש מר דוד אשר שלח  22.2.2013מייל מיום ב .ה

דולר שמשלמת  50ציין כי שכח להוסיף לתחשיב ( 57-58מר דוד בריש, עמ' 

 .תיאום עבור)ככל הנראה איש הקשר בירדן( טירן לסולימן 

להפחית את דמי  Bulentעוד העלה מר דוד בריש על הכתב את הבטחתו למר 

הובהר כי דמי דולר למשאית )הלוך ושוב(. עוד  650הטיפול במשאית לסך 

דולר ערבות  150-דולר למשאית לכל כיוון( ו 100הטיפול אינם כוללים ביטוח )

(. בהקשר אחרון זה הזכיר מר דוד בריש כי תחילה, עת סבר כי Bayanמכס )

בעלויות בלבד בצירוף דמי טיפול, התחייבה טירן לחייב  Sisaטירן תחייב את 

תגבה  Sisaדולר והציעה כי  100בגין ערבות מכס בדמי עלות בסך  Sisaאת 

 took the beatingדולר. דא עקא, לאחר שטירן "הובסה" ) 150מהנהגים 

here דולר בגין כל ערבות מכס על מנת להשיב חלק מהפסדיה  150(, תגבה טירן

 דולר. 650בגין ההבדל בין העלויות בפועל לבין דמי הטיפול המוסכמים בסך 
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עוד צוין כי יש להסדיר את נושא רישיון הנהיגה של הנהגים הואיל ומשרד 

התחבורה לא קיבל את האישורים הנדרשים ממשרד החוץ הטורקי. משכך, 

להבהיר לחברות שעבור כל ליווי נהג חסר רישיון נהיגה תקף  Sisaהתבקשה 

 דולר. עוד הובהר כי הפתרון הפשוט הוא להודיע Sisa 270בישראל תגבה 

 ( שיפתור את הבעיה.Eלנהגים כי עליהם להציג רישיון נהיגה בינלאומי )

לכרך  59-60 עמ', ב1נספח ט' לתצהיר מר דוד בריש, ת/) 24.2.2013מיום  במייל .ו

בריש )במענה לטענות הנוגעות לחיובה מר דוד ל Burak מר הודיעהנספחים( 

, 24.2.2013טירן מיום , מייל של ידי אחת המשאיות-בנזק שנגרם על  Sisaשל 

לגבות מהנהגים עצמם סוכן הקו , על מיום זה ואילך( כי לכרך הנספחים 60עמ' 

ים בגין ערבות מכס, כיסוי ביטוחי, רישיון נהיגה, לינה ומזון תשלומהאת  

לא   Sisa( 24.2.2013מיום זה )וכי  "תשלומי הנהגים"()תשלומים אלו יכונו: 

   .םעלותתישא ב

לכרך  58-59 , בעמ'1)נספח ט' לתצהיר מר דוד בריש, ת/ מאותו יום בתשובה .ז

ידי רמ -כי הוא מניח שהוראה זו אושרה עלהשיב מר דוד בריש  הנספחים(

Bulent .עוד ציין כי ההוראה תכביד מאד על טירן ועשויה לעכב את התהליך .

Sisa  התבקשה להודיע על כך לנהגים ולוודא כי יהיה להם את הסכומים

דולר לליווי לחסרי  270-דולר ביטוח ו 200דולר לערבות מכס,  400נדרשים )ה

הלוך ושוב(. עוד חזר על כך שהנהגים נדרשים לאשרת כניסה  –רישיון נהיגה 

דולר  23בדמי עלות בסך  Sisaלישראל. מר דוד בריש ציין כי טירן מחייבת את 

 .תחייב בהתאם לשיקול דעתה Sisaוהציע כי ₪(  85לאשרה )

עוד העלה מר דוד בריש על הכתב את סיכום הדברים בין הצדדים בפגישה 

 שנערכה באיסטנבול כדלקמן:

Sisa  ( תישא בתשלום תעריף קבועflat rate בסך )דולר למשאית )הלוך 650-

 ריקה או מלאה )הואיל והיא נחלה תבוסה קשה בכל הנוגע לעלויות(. –חזור( 

Sisa  דולר עבו 1,000תישא בתשלום( ,ר פקידת האנייהHusbanding.) 



 
 Hellenic Seawaysפסיפיק אטלנטיק ליין )ישראל( בע"מ ואח' נ'  40060-05-13 ת"א

Ltd 'ואח 
 

 84מתוך  18

, בנוסף Sisa-מר דוד בריש ציין כי מעתה יכללו החשבוניות שתשלח טירן ל

 כדבריו: לחייובי הנמל )בצירוף החשבוניות(, סכומים אלה.

"1. Tiran will charge Sisa a flat rate of usd 650 
per each round trip truck (full or empty) ...  

2. D/A will from now on show the port 
charges for the vessel at Haifa husbanding 
for each call usd 1000, usd 650 for each round 
trip Haifa to SHB and back to Haifa …. As a 
result of your below mail all other charges 
will be collected at Haifa, unless specifically 
agreed in writing between Sisa and Tiran. 

…" 

אשר לתשלומי הנהגים )ערבות מכס, ביטוח, ליווי נהגים חסרי רישיון(, תפעל 

-. עוד צוין כי מלכתחילה הבהירה טירן לSisaמעתה טירן בהתאם להוראת 

Sisa   כי עליה לגבות סכומים אלה )בנוסף לדמי הכרטיס(, וכי במהלך הפגישה

 לא עשתה כן. התברר כי

 . 10.3.2013בחיפה ביום  Bulent מרבריש ומר דוד כל הנראה, נפגשו כ ח.

העלה מר דוד בריש על הכתב את סיכום הדברים בעקבות  11.3.2013במייל מיום 

באשר  .(196-199, בעמ' 1)נספח ט"ז לתצהיר מר דוד בריש, ת/הפגישה 

 Sisaחובה של  עתכי נכון לאותה  מיילבריש במר דוד ציין   Sisaלחובותיה של 

התבקשה לשלם  Sisaכי  , )לא כולל חלק מהעלויות( ולרד 300,000 עומד על סך

"על החשבון" וכי טירן הבינה כי התשלום  דולר 150,000סך של לטירן לאלתר 

 /לכרך הנספחים( 198)בעמ'  . כך הובאו הדבריםיבוצע בתחילת שבוע הבא

לכרך  196)נספח ט"ז, עמ'  12.3.2013מיום  מיילב  Bulent מר השיב למייל זה

 "Received in full": (1הנספחים לתצהיר מר דוד בריש, ת/

אניות  22-לאותו מועד )לאחר ש Sisaרוכז חובה של  25.4.2013 בטבלה מיום .ט

בגין פקידתה את  שם האניה, מסי הנמל פקדו את נמל חיפה(. בטבלה מפרטים
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מספר , למשאית דולר 325המשאיות * דמי טיפול בסך , מספר נמל חיפה

דולר  1,000, דמי פקידה בסך ריקה דולר למשאית 100המשאיות הריקות * 

)נספח  , תשלום ללשכת הספנות ודמי מניהלאניה, דמי הסגר ללשכת הבריאות

יתרת חובה של . (לכרך הנספחים 548-549, עמ' 1ת/ לתצהיר מר דוד בריש, ס"א

Sisa לסכום זה הוספו תשלומים בגין אשרות ולרד 899,629על סך של  הועמד .

סך  –( 2013כניסה, טיפול בהוצאת רישיונות, ביטוח וערבות מכס )עד פברואר 

עד  Sisa-דולר. מסכום זה הופחתו התשלומים שהתקבלו מ 1,012,584הכל 

דולר(  131,510= 20,000 - 23,490+  50,000+  45,000+  40,000אותו מועד )

דולר.  389,000סך הכל  –דולר  257,490ודמי הובלה שנגבו מהנהגים בסך 

 (. 550דולר )עמ'  623,584לחברת טירן על סך של  Sisaמשכך הועמד חובה של 

 Unex ,Narvy ,Paz .Sisa – לספקי הדלקים Sisaחובות בהמשך פורטו 

 לספקית הדלק מהדולר ששילמה בש 14,900נדרשה להשיב לטירן סכום של 

Narvy  וכן לשלם לחברותUnex ,Narvy פז את יתרת חובה כלפיהן ו

 דולר בהתאמה(. 30,181-דולר ו 59,300דולר,  117,626)

 הועמד על סך (Narvyסך החוב לחברת טירן )כולל התשלום שביצעה לחברת 

 דולר. 638,484 –

 פירוט של הסכומים אותם גבתה מהנהגים  Sisa-שלחה טירן ל 30.4.2013ביום  .י

לתצהיר מר דוד )נספח ס"ב  ולרד 234,220, בסכום כולל של עבור כרטיסים

 (. לכרך הנספחים 557-564, עמ' 1ת/בריש, 

  Sisaכי חובה של  צוין Bulentלמר של מר דוד בריש  2.5.2013מיום  מיילב .אי

דולר, בניכוי תשלומים  651,790)סך הכל  ולרד 530,000של  כוםלטירן מגיע לס

דולר ובצירוף  135,000סך הכל  –דולר  50,000-ו 45,000, 40,000בסך  Sisaשל 

 (Narvyלחברת הדלק  Sisaדולר ששילמה טירן בשם  14,900תשלום בסך 

 .לכרך הנספחים( 201, עמ' 1ת/לתצהיר מר דוד בריש,  ז")נספח י

 לטירן. Sisaלמייל צורפה שוב טבלה המרכזת את רכיבי חובה של  
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 , עמ'1)נספח י"ח לתצהיר מר דוד בריש, ת/ 10.5.2013 יוםבחילופי מיילים מ .בי

 ,מסמכים  Sisaלהעביר לידי  התבקשה חברת טירן לכרך הנספחים(  206-208

-מ  Andoniבפועל. מר  הבוצעו על ידשלתשלומים ביחס חות ואסמכתאות "דו

Sisa   צורפו פרט רשימה של שאלות ותהיות וצרף למייל שלו מסמכים )שלא

 (. למייל זה השיב מר דוד בריש העיר הערותיו באדוםלתצהירו של מר דוד בריש

השיב כי השאלון אינו ניסיון לעכב את  Andoni. מר )גם אלה לא צורפו(

. עוד הוסיף רשויות המס ידי-בבחינה על Sisaבשל עמידת התשלום אלא נדרש 

וכי יוכלו להיפגש   )יהיה על האניה בהפלגתה הבאה )עם רכבי הראליכי 

  .ולשוחח

למדו  7.5.2013לחיפה אשר התפרסם ביום מבדיקת לוח ההפלגות של האנייה  .גי

 2013התובעות כי האנייה צפויה לפקוד את הנמל פעם אחת נוספת בחודש מאי 

)לוח ההפלגות צורף כנספח  ראלי מנמל חיפה לירדןעברת רכבי לה( 13.5.2013)

  Sisaהתובעות, אשר חששו כי . (213, בעמ' 1י"ט לתצהיר מר  דוד בריש, ת/

המשפט המחוזי  לבית 13.5.2013ביום  הגישו, ןלא תשלם את חובה כלפיה

בגין  תביעה לחיוב הנתבעות בחובן כלפיהןבחיפה בשבתו כבית משפט לימאות 

. כן הגישו התובעות לבית המשפט דולר 523,803אגרות נמל ששולמו בסך 

 24399-05-13ת"ח . התביעה נדונה בנגד האנייהלמתן צו מעצר בקשה לימאות 

)להלן: "ההליך בפני בית המשפט  בפני כב' סגן הנשיא, השופט ר' סוקול

משאיות  66 -כ האנייה את רכבי הראלי וקלטהפרקה  13.5.2013ביום . לימאות"(

חזרה לחופי טורקיה. בשלב זה ניתן צו  םונהגיהן, אשר ביקשו לעשות דרכ

  .מעצר לאנייהל

במקביל להגשת התביעה לבית המשפט לימאות הגישו התובעות תביעה לבית  

שירותים שניתנו לקו המסחרי בגין  משפט זה לתשלום יתרת חובות הנתבעות

 דולר. 357,149סך הכל  –דולר( ויתרת חובות לספקי דלק  195,000)

 15.5.2013מיום  במיילבריש מר דוד ל   Bulentה מרהאנייה, פנ נוכח מעצר .די

הודה כי אין מחלוקת . בפנייתו (215-216)נספח כ' לתצהיר מר דוד בריש, עמ' 

 There is one thing everybody agrees"חבה לטירן סכום )  Sisaכי 

here that the fact that we owe you a sum ….)". 
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אותם תבעה ציין  כי טרם קיבל את מסמכי המקור באשר לחיובים  Bulentמר 

כי תינתן לה הנחה ביחס ביקשה פעמים מספר   Sisaעוד נכתב כי חברת  טירן.

  .עלויות הכוללותל

ו תוך חלוקת חלק מהחוב,סכים לתשלום כי הוא מ Bulentעוד ציין מר 

, אשר ולרד 300,000סכום של  Sisa לתשלומים, כך שבשלב ראשון תשלם

יועבר ישירות לספקי  רדול 100,000התשלום הראשון בסך . יחולק לתשלומים

)המייל צורף כנספח כ' לתצהיר מר דוד  'צדדים שלישיים'(המכונים דלק )ה

 : במייל םדבריהכך הובאו לכרך הנספחים(.  215-6, עמ' 1בריש, ת/

"... In order to show you our good faith, we 
may accept to pay you the claimed amount 
subject to an audit by our and your financial 
departments and provided that the vessel is 
released immediately.  

In other words, the final amount must be 
reviewed and agreed by both parties…  

There is one thing everybody agrees here 
that the fact that we owe you a sum however 
damaging our operation can not solve this 
matter here ...  

… we expect you to agree with us on the 
following payment plan offer:  

- USD 100,000 to be paid Friday the May 24th 

- USD 50,000 to be paid on Friday the May 
31th 

- USD 50,000 to be paid on Friday the June 7th   

- USD 50,000 to be paid on Friday the June 
14th 
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- USD 50,000 to be paid on Friday the June 
21th 

- Remaining balance to be discussed by all of 
us in a meeting in Istanbul or Haifa 
immediately… 

… The first USD 100,000 installment we 
intend to remit will be transferred to the fuel 
supplier so that we can keep the third parties 
out of this discussion." 

 התובעות סרבו להצעה זו. 

בית המשפט לימאות התנה את שחרור האנייה ממעצרה בהפקדת סכום של    .טו

הופקד הפיקדון והאנייה שוחררה  6.6.2013ביום . ולר(ד 290,000)₪  1,029,500

והחלטת בית המשפט, נספח כ"ד לתצהיר  20.5.2013פרוטוקול הדיון מיום )ר' 

לכרך הנספחים; וכן החלטת בית המשפט מיום  281, עמ' 1מר דוד בריש, ת/

 לכרך הנספחים(. 301, עמ' 1, נספח כ"ח לתצהיר מר דוד בריש, ת/2.6.2013

בגין פקידות  Sisa-בגין שירותים שנתנו התובעות ללהשלמת התמונה יצוין כי  .זט

למעצר האנייה  בקשהטירן  הגישה חברתאת נמל חיפה  Bridge האנייה

Bridge   ונותר על כנו 31.7.2013איטליה. צו מעצר ניתן  ביום בארי בבנמל ,

)תרגום ההחלטה לאנגלית צורף לאחר שבעלי האניה הגישו בקשה לביטולו גם 

בעלת האניה  הנספחים(. לכרך 335, עמ' 1כנספח ל"ז לתצהיר מר דוד בריש, ת/

 תהגיעו בעלערערה כנגד החלטתו של בית המשפט. בפתח הדיון בערעור 

וחברת טירן להסכם פשרה, לפיו , "Adriatica Lines SA"חברת  ,האנייה

להסכם הפשרה, נספח ל"ח  2דולר )ראו ס'  140,000ישולם לחברת טירן סך של 

, כאשר כל אחד מהצדדים חים(לכרך הנספ 364, עמ' 1ת/לתצהיר מר דוד בריש, 

 נושא בהוצאותיו.

  שהובאו בפניי במסגרת הליך זה.עובדות הרלוונטיות העד כאן לעניין 

 משפט לימאות  הבית קביעת  – ג



 
 Hellenic Seawaysפסיפיק אטלנטיק ליין )ישראל( בע"מ ואח' נ'  40060-05-13 ת"א

Ltd 'ואח 
 

 84מתוך  23

בהליך זה, יפורטו  Sisaבשים לב לחשיבות קביעות בית המשפט לימאות נוכח טענות  .25

 ממצאי בית המשפט לימאות בהרחבה.

 פקידות 17טענו התובעות כי שילמו במהלך ה שהגישו לבית המשפט לימאות בתביע

לטענת התובעות מדובר  דולר. 500,676של  האנייה את נמל חיפה אגרות נמל בסכום כולל 

מכוח צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ידי רשויות הנמל -באגרות שהוטלו על האניה על

תשלום אגרות נמל על ידן, בשמה ובשליחותה  ת התובעות,לטענ .2010 –)שירותי נמל(, התש"ע 

ק הספנות )כלי לחו 41האנייה בהתאם להוראות סעיף של האנייה, מקנה להן שיעבוד ימי על 

הסעיף מפרט את החובות המובטחים לפי סדר  )להלן: "חוק הספנות"(. 1960 -שיט(, התש"ך

 מתייחס ל:  2דרגותיהם, כאשר ס"ק 

עגינה, ניתוב, מגדלור, אגרות נמל מכל סוג וכן אגרות רציף, "
תשלומים אחרים בעד שירותי נמל כיוצא באלה, במידה 
שתשלומים אחרים אלה מגיעים למדינה, למדינה אחרת, או 

 "רת או שולמו להן על ידי צד שלישילרשות אח

בין ל  Sisaבין חברת מונו כסוכנות האניה. עוד טענו התובעות כי לטענת התובעות  .26

יחסי שותפות, אשר באו לידי ביטוי בהסכם הקו שררו האנייה(  ת)בעל  Hellenicחברת

(Private Agreement),החיובים המוטלים על . משכךSisa    מחייבים גם את חברת

Hellenic טענהמנגד, . מקנות לתובעות זכות שעבוד על האנייה, וכפועל יוצא Hellenic   כי

. התובעות שימשו אגרות הנמלכי תישא בתשלום לא מינתה את התובעות ולא התחייבה בפניהן 

אינם יכולים ליצור שעבוד כלשהו על האנייה, שכן   Sisaחיוביה של , ואולם, Sisaכנציגה של 

Sisa  פסק דינו את המחלוקת בין וכך תאר בית המשפט לימאות בפתח   בעלת האנייה.אינה

 קמן:הצדדים כדל

בין הצדדים נטושות מחלוקות שונות כשהעיקרית שבהן הינה "
עובדתית. בעוד התובעות טוענות כי שימשו כסוכנות האנייה 
ופעלו בשליחותה לשם תשלום החובות לנמל חיפה, ועל כן 
עומד לטובתן שיעבוד ימי על האנייה, טוענת בעלת האנייה כי 

מטורקיה אשר שלחה את  Sisaהתובעות שימשו כנציגות חברת 
המטענים לישראל. עוד טוענת בעלת האנייה, כי שילמה עבור 

כן לא -שהייתה שותפתן של התובעות ועל Sisaהאגרות לחברת 
עומדת לתובעות כל עילה כנגדה, לא כל שכן לא עומד לטובתן 

 "כל שיעבוד ימי על האנייה.
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לימאות על מעצר האנייה. עוד נקבע כי הורה בית המשפט  13.5.2013מיום  תובהחלט.        27

במזומן או בערבות. בשים לב לכך כי חלק ₪  1,860,000האנייה תשוחרר אם יופקד סך של 

פי דין מאחר ואינן בגדר אגרות נמל -עלשיעבוד ימי אינן מקימות  שילמו התובעותמהאגרות ש

 דולר ₪290,000 ) 1,029,500 להפחית את סכום הפיקדון לסך שלבמובן חוק הספנות, הוסכם 

, 1, נספח כ"ח לתצהיר מר דוד בריש, ת/2.6.2013מיום  ר' החלטה, ₪ 3.55 של  שער דולרלפי 

 1,029,500סך פיקדון בפת בית המשפט הופקד בקו 6.6.20013ביום  לכרך הנספחים(. 301עמ' 

.₪ 

, Hellenic של חברת חשבונותההעידו מנהלת במסגרת הדיון בבית המשפט לימאות   .28

 חובותהכי  Bulentמר . בתצהירו טען Bulent מרו האנייהשל חובל הרב , הגב' פורטידו

חובות  האלהרי  - נותרו חובותוככל  כיהיוצרים שעבוד ראשון )מיסי הנמל(  שולמו זה מכבר ו

התביעה לספקי הדלק של האנייה בלבד. משהתובעות לא כללו את החוב לספקי הדלק במסגרת 

את התשלומים  Bulentכן פרט מר ה. תביעיש לדחות את ה לבית המשפט לימאות,שהגישו 

 219, עמ' 1נספח כ"א לתצהיר מר דוד בריש, ת/, לתצהירו 9סעיף לתובעות ) Sisaששילמה 

 : לכרך הנספחים(

"However it happens to be that all of port dues in 
respect of the vessel herself had been fully paid to 
Tiran. Attached to this application, are six copies 
of payments made to Tiran in respect of the 
vessel's port dues, totaling to US$ 291,260 and 
covering all of the claimed port dues (and even 
bank charges) (Appendix 1) as followed:  

No.  Date  Amount 

US$  

Nature of transfer  No. swift  

1. 19.3.2013 40,000 Nissos Rodos Port D/A 

for Haifa 

3513946026226 

2. 28.3.2013 45,000 Nissos Rodos Port D/A 

for Haifa 

3513946029676 

3. 10.04.2013 21,260 Nissos Rodos Port D/A 

for Haifa 

3513946034484 
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4. 16.4.2013 115,000 Nissos Rodos Port D/A 

for Haifa 

3513946036688 

5. 24.04.2013 50,000 Nissos Rodos Port D/A 

for Haifa 

3153946039160 

6. 7.5.2013 20,000 Nissos Rodos Port D/A 

for Haifa 

3513946044081 

Total  291,260    

תצהיר מר ל צורפולהעברות הכספים ש כי האסמכתאותטענו , לעומת זאת, התובעות  

Bulant מסמכי ה(- swift זויפו ונערכו על ידי )Sisa  . 

 ניתן פסק דינו של בית המשפט לימאות.  29.5.2016ביום  .29

שנכרת בין הנתבעות. לאחר בפסק דינו, דן בית המשפט לימאות בהוראות הסכם הקו 

לא הסמיכה את ו  Sisaייתה שותפה של לא ה  Hellenicכיבית המשפט קבע שפרש הוראותיו 

Sisa   .בית המשפט כי עוד קבע לפעול בשמה או בעבורהSisa   ,הייתה בעלת דברן של התובעות

   Hellenicכי . בית המשפט קבע והיטלי הנמל אגרותכלפיהן לשאת בתשלום התחייבה זו שוהיא 

את החזר האגרות לא שילמה   Sisa- ככל ש. משכך, הנמלוהיטלי עבור אגרות  - Sisaשילמה ל

האנייה או האנייה )ס'  תכנגדה בלבד, אך לא כנגד בעל ת תביעהלתובעות, עומדת לתובעות עיל

 לפסק הדין(.  23

כי הצדדים קבע בית המשפט לימאות  Sisa-ל Hellenicמערכת היחסים שבין אשר ל .30

 כן נקבע:  סק הדין(.לפ 45-47"שותפות" )ס'  אשר אינה עולה כדי  פעלו בשיתוף פעולה

"דומה שאין חולק כי סיסה פעלה בעניינים שונים בשמה 
ומטעמה של הלניק. כן מוסכם כי סיסה היא שמינתה את 
התובעות לשמש כסוכן האנייה וכי עשתה כן בשמה ובשליחותה 

, עדות הגב' פורטידו 130של הלניק )ראו גם עדות בולנט עמ' 
דרו של הסכם להפעלת קו, (. בכך לא סגי, שכן גם בג174עמ' 

שבו מוסכם כי הלניק הינה רק המוביל הימי, יכולים הצדדים 
להסכים על מתן ייפוי כוח אחד לשני לפעול בעניינים מוגדרים. 
אין מניעה כי הסכם בין הצדדים, גם אם תכליתו הינה תכלית 
מסחרית בין שני גופים נפרדים, יכלול בחובו הוראות בדבר 

 לעניינים מוגדרים." הענקת ייפוי כוח
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, הרשאה זו לא כללה את ההרשאה  Hellenicפעלה כשלוחה של   Sisa- על אף ש

 בחוב אגרות הנמל.  Hellenicלחייב את 

שררו בין הצדדים כי לימאות קבע בית המשפט   Sisa ביןבין התובעות לאשר ליחסים  .31

"זהו סכסוך בין שותפים עסקיים על  וכיהפעלת קו ההובלות כולו, בכל הנוגע ל יחסים מסחריים

ל מינויה של טירן מכלול עסקיהם, המעיד כי הקשר בין סיסה לתובעות לא היה מבוסס רק ע

 לפסק הדין(.  67)ס'  כסוכנת האנייה"

ביחס ליחסים שנוצרו בין התובעות קביעות בית המשפט ל שלהליך זה נוכח הרלוונטיות  .32

 :  ןבמלוא ן, אביאSisa-ל

"... דומה שמר בריש המעיט בחלקן של התובעות בפעילות קו 
ההובלות. מר בריש העיד, כפי שצוין לעיל, כי מונה על ידי סיסה 

 liner' 'סוכן של קו'(. 22שורה  25לפעול כסוכן של הקו )עמ' 
agent'  ,אינו מתמצה רק בפעילות כשל סוכן נמל של אנייה

תפקידיו של סוכן קו  תפקידיו רחבים הרבה יותר )ראו לעניין
 להלן(. 80בפסקה 

מתברר כי טירן נטלה חלק ממשי בשווק ההובלות. סיסה  .58
עסקה בשיווק ומכירת כרטיסים למשאיות בטורקיה, ואילו טירן 
עסקה במכירת הכרטיסים למשאיות בירדן )עדות מר בריש עמ' 

(. לעדותו טירן גבתה את דמי ההובלה עבור ההובלות מירדן 51
בפועל הונפקו הכרטיסים על ידי סיסה )שם(. יתרה מזו, אולם 

התובעות טיפלו גם בכל ההובלה היבשתית. לעדותו, לאחר 
שהמשאיות סיימו את הטיפול במכס בנמל חיפה, דאגו התובעות 

(. שיירת המשאיות 52משאיות )עמ'  20-15לקבצן לשיירות של 
עות )עמ' הייתה יוצאת לכיוון מעבר שיח חוסין בליווי של התוב

52 .) 

מר בולנט אישר אף הוא כי טירן מכרה כרטיסים להובלת  .59
(. הכרטיסים היו אלקטרוניים, הונפקו 147-146משאיות )עמ' 

לבקשת טירן על ידי סיסה והועברו לתובעות כדי שיעבירו אותם 
(. מר בולנט הדגיש כי סיסה מכרה כרטיסים 147ללקוחות )עמ' 

ן וטירן מכרה את הכרטיסים רק להובלות מטורקיה לירד
(. לדבריו בעמ' 7-4שורות  148להובלות מירדן לטורקיה )עמ' 

149 : 

[…] Sisa shipping lines, as a main body, as an 
operator, was holding the whole ticket sails, 
everything to the Turkish truckers in Turkey but 
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all the process needs to be done here in Israel for 
the Jordan truckers, therefore to collect the 
Bayans, to issue them tickets, to collect their 
money, to speak with the drivers in Jordan was 
under the responsibility of Tiran. 

מר בולנט הבהיר כי את כל הפעילות בירדן ריכזו התובעות  .60
(. בין היתר נעזרו התובעות בסוכן מטעמן שפעל בירדן 150)עמ' 

)שם(. גם מר בריש העיד כי התובעות התקשרו עם סוכן מקומי 
(. 95בירדן שיטפל בכל הדרוש להפעלת ההובלות בירדן )עמ' 

לדבריו, תחילה נוצר קשר עם סוכן בשם סולימן, שהכיר את מר 
ולנט להחליף את בורק מסיסה, אולם בשלב מסוים ביקש מר ב

הסוכן בירדן ולכן נוצר הקשר עם שותף של התובעות בירדן, 
 (. 55בשם מרואן )עמ' 

מן האמור ניתן להסיק כי תפקידן של התובעות לא היה  .61
לשמש כסוכנות אנייה בלבד, תפקידן היה רחב הרבה יותר והן 
עסקו בכל פעילות קו ההובלות, לרבות ההובלה היבשתית, 

סים, התקשרות עם סוכן או נציג בירדן, ליווי מכירת הכרטי
השיירות, טיפול בנהגים וכדומה. כל אלו מעידים על קשר 

 מסחרי בין התובעות לסיסה. 

מר בולנט הגדיר את הקשר בין סיסה לתובעות כקשר של  .62
( )ראו 149)עמ'  'Business Partnership' 'שותפות עסקית'

 (. 16-11סעיפים  7גם תצהירו נ/

עוד מתברר כי בין סיסה לתובעות נוהל משא ומתן כספי  .63
לגבי התשלום שישולם לתובעות ולעדותו של מר בולנט סוכם 

 14)סעיף  ולרד 650כי עבור כל משאית ישולם לתובעות סך של 
(. כמו כן, סוכם כי טירן תישא באגרות הנמל 151ועמ'  7לנ/

(. 7לנ/ 14ף עבור כל פקידה )סעי ולרד 1,000ותקבל תשלום של 
לעדותו, חלוקת התפקידים בין סיסה לטירן הייתה כזו 
שבמסגרתה טירן מטפלת בכל הקשור לפריקה בנמל חיפה 
ובהובלה היבשתית לירדן וחזרה לנמל חיפה, ואילו סיסה 

 (. 7לנ/ 16מטפלת בטעינה ובפריקה בטורקיה )סעיף 

מר בריש מאשר בעדותו כי שכרה של טירן סוכם ישירות עם 
סיסה ומעולם לא היה לתובעות קשר עם הלניק בנוגע לשכרן 

 (. 45)עמ' 

התשלום שסוכם בין סיסה לטירן אינו משקף רק תשלום  .64
עבור שירותי סוכנות נמל לאנייה, אלא משקף תשלום עבור 

היבשתית.  שירותים נרחבים שכוללים גם שירותים להובלה



 
 Hellenic Seawaysפסיפיק אטלנטיק ליין )ישראל( בע"מ ואח' נ'  40060-05-13 ת"א

Ltd 'ואח 
 

 84מתוך  28

למעשה, ברור כי טירן וסיסה שיתפו פעולה בכל פעילות קו 
 ההובלה, הן הימי והן היבשתי. 

עוד ניתן לראות כי בין סיסה לטירן התגלעו מחלוקות בכל  .65
הנוגע לתשלומים עבור השירותים השונים שניתנו על ידי 
התובעות לצורך הפעלת הקו. מחלוקות אלו אינן נובעות 

 שלום עבור אגרות הנמל. מדרישות הת

מר בולנט העיד כי טירן החלה לדרוש תשלומים גבוהים יותר 
(. לטענתו, טירן דרשה תשלום 152-151עבור השירותים )עמ' 

נוסף מאחר שנדרשה לתת שירותים נוספים, כמו להסדיר ויזה 
לנהגים ועוד. בתגובה הבהיר מר בולנט לטירן כי ככל שתידרש 

ים מעבר למוסכם בין סיסה לטירן, תהא להעניק שירותים נוספ
טירן חופשית לגבות תשלום ישירות ממקבלי השירות, אולם 
במסגרת ההסכמים אין מקום לשלם לה סכומים נוספים )עמ' 

152 .) 

מחלוקת נוספת התעוררה בנוגע לגביית דמי הובלה מבעלי  .66
  200,000 -המטענים. מר בולנט העיד כי נודע לו שטירן גבתה כ

ממכירת כרטיסים להובלת מטענים, אך לא העבירה לסיסה  ולרד
 (.162תשלום כלשהו מסך זה )עמ' 

(. כן 59-58מר בריש עצמו אישר כי טירן גבתה דמי הובלה )עמ' 
אישר כי היה מחויב להעביר את התמורה שקיבל בניכוי הסך של 

(. מר בריש אישר כי 58עבור כל משאית לסיסה )עמ'  ולרד 650
(. כך גם עולה מהודעת 59נעשתה עבור סיסה )עמ'  הגבייה

(. בהודעה מיום 4הדוא"ל ששלח מר אורי בריש )ראו נ/
 234,000 -מאשר אורי בריש לסיסה כי טירן גבתה כ 30.4.2013

דמי הובלה עבור סיסה )ראו גם דברי העד דוד בריש עמ'  ולרד
59 .) 

כל אלו מלמדים כי בין סיסה לתובעות שררו יחסים  .67
מסחריים שעניינם הפעלת קו ההובלות כולו, ללא כל קשר 
להלניק או לפעילותה של האנייה. זהו סכסוך בין שותפים 
עסקיים על מכלול עסקיהם, המעיד כי הקשר בין סיסה לתובעות 

 לא היה מבוסס רק על מינויה של טירן כסוכנת האנייה." 

לא נוצרו   Sisaחברת בין ל  Hellenicבית המשפט לימאות כי בין חברת  נוכח קביעת .33

תובעות נוצרה מערכת יחסים של שותפות בין הל  Sisaחברת ביןקביעתו כי כמו גם  יחסי שותפות

  Hellenicקו )ההובלה הימית וההובלה היבשתית(, קבע בית המשפט כי חברתהעסקית בהפעלת 

אין לתובעות  . משכך,בעות בגין אגרות הנמל אשר ישלמומעולם לא התחייבה לשפות את התו

. בית ואין לתובעות עילה לשעבוד האנייה חוב האגרותכל הנוגע לב  Hellenicכנגדעילת תביעה 
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בתשלום חוב האגרות   Hellenicחברת  טענת התובעות כי יש לחייב אתהמשפט גם דחה את 

שילמו את אגרות כי התובעות  בית המשפטבהקשר זה קבע  .עושר ולא במשפט מכוח עילת עשיית

, התחייבות אשר מהווה למעשה התחייבות לטובת  Sisaמכוח התחייבותן החוזית כלפי  הנמל

 לפסק הדין(.  90בדין )ס' הייתה  Hellenicהתעשרותה של משכך, . Hellenic –צד ג' 

 יובאו להלן: באשר לתביעה שהונחה בפניו מסקנותיו של בית המשפט לימאות  .34

"מכל האמור עד כה הגענו למסקנה כי לא עומדת לתובעות כל 
עילת תביעה כנגד הלניק לשיפוי בגין תשלומי אגרות הנמל 
ששולמו על ידן; התובעות לא הוכיחו קיומה של עילה חוזית 
לתשלום, לא הוכיחו כי סיסה התחייבה בשמה של הלניק לשפות 

בור האגרות, לא הוכיחו כי הלניק וסיסה היו שותפות בקו אותן ע
ההובלות, לא הוכיחו כי הלניק התעשרה ולא הוכיחו כי נותר 
חוב בגין אגרות הנמל. הואיל וקיומו של שעבוד ימי מושתת על 
חוב של הבעלים, כפי שפורט לעיל, הרי שבהעדר הוכחה בדבר 

ל האנייה. מכאן חובה של הלניק לא עומד לתובעות שעבוד ימי ע
 שתביעתן למימוש שעבוד שכזה דינה להידחות."

לבית המשפט העליון )ע"א התובעות ערערו כנגד פסק דינו של בית המשפט לימאות  .35

( )"להלן: Nissos Rodos  (16.11.2017 בע"מ ואח' נ' האנייה 1997טירן שיפינג  5667/16

 המערערות, נדחה הערעור.-תובעותידי ה-בהמלצת בית המשפט, שהתקבלה על"הערעור"(. 

עוכב  9.6.2016להשלמת התמונה, אציין כי בהתאם להחלטת בית המשפט לימאות מיום 

בקופת בית המשפט עד להחלטת בית המשפט העליון, כנגד ערובה בסך שהופקד הפיקדון 

 הפקידו התובעות.  האות₪  120,0000

 התביעה  – ד

 תיקון כתב התביעה – 1ד.

  10.10.2016ביום לאחר שניתן פסק דינו של בית המשפט לימאות הגישו התובעות   .36

הנמל ומיסי אגרות  . בבקשתן עתרו התובעות להוסיף לתביעתן אתבקשה לתיקון כתב תביעתן

 סכום של על העמידו התובעות תביעתן  סך הכול . ט לימאותאשר נתבעו בפני בית המשפ

רוזינס( עמית השופט כב' התיר בית המשפט ) 21.11.2016בהחלטה מיום ₪.  2,247,044

 .לתובעות לתקן תביעתן
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 בקשה למתן צו עיקול - 2ד.

שהופקדו הגישו התובעות בקשה במעמד צד אחד לעיקול הכספים  21.3.2017ביום  .37

היא אשר   Sisaבבקשתן, טענו התובעות כי ₪(.  1,029,030בסך )לימאות בית המשפט  בקופת

תן צד עיקול ארעי בהסכמת ני 15.5.2017ביום . לימאות הפקידה את הכסף בקופת בית המשפט

ימים מיום מתן פסק דינו של בית המשפט העליון  21 עד חלוף, אשר יעמוד בתוקפו הצדדים

הוארך תוקפו של הצו הארעי הוארך עד  5.12.2017התובעות )בהחלטה מיום שהגישו בערעור 

 (. 11.12.2017ליום 

שהוגשו  תגובותהבקשות והנוכח ריבוי תארך והסתעף הדיון בבקשה למתן צו עיקול ה

המחלוקת בין הצדדים בעת הדיון בבקשה למתן צו עיקול עיקר במהלכו ולא אפרטן כאן. 

חברת לטענת לימאות.  המשפטל מפקיד הכספים בקופת בית שאלת זהותו שהתמקדה  ב

Hellenic  (26.3.2017שפט )תגובתה מיום היא אשר הפקידה את כספי הפיקדון בקופת בית המ .

ין לה עניין אשר הודיעה כי לא היא אשר הפקידה את הכספים וא,  Sisaתבטענה זו תמכה גם חבר

ענו התובעות כי (. מנגד, ט11.3.2018מיום  Sisa)ראו סיכומיה של  בהשבת הפיקדון לידיה

 . Sisaהכספים הופקדו על ידי חברת 

משלא הוכיחה ת, תוך שקבעתי כי והתובע תאת טענקיבלתי  6.4.2018מיום  תיבהחלט .38

Hellenic  משהוכיחו התובעות , יכי כספי הפיקדון הועברו מחשבונה לחשבונו של עו"ד אורל

 Garantiבבנק  Sisaחברת חשבון הבנק של כי הכספים הועברו מ Beladaבעדותו של מר 

את נטל התובעות הרימו  -את דפי החשבון שיש בהם לשלול מסקנה זו  Sisaומשלא הגישה 

כי מקור הכספים אשר הופקדו בקופת בית המשפט להוכיח הראיה הנדרש בשלב זה של הדיון 

תי כי אי הטלת . עוד קבעGarantiבבנק   Sisaחשבון הבנק אשר ניהלה חברתהינו לימאות 

  Sisaכי חברת יש יסוד להאמיןהעיקול תכביד על ביצוע פסק הדין בתביעה, לו תתקבל, שכן 

של רשם החברות   D&Bמדו"ח , לדוגמא, עולה ומצויה בסיכון גבוה )כךעוד אינה פעילה 

 subject has ceased"" -הינה חברת בסיכון גבוה, וכי פסקה מלפעול   Sisaהטורקית, כי 

trading1ת/לתצהיר מר דוד בריש, ה "( )נספח ל .) 

אשר הוטל על כספי הפיקדון שהופקד הארעי נוכח דברים אלו, הוריתי כי צו העיקול 

 בקופת בית המשפט לימאות יוותר בתוקפו עד למתן פסק דין בתביעה. 

   Hellenicבקשה לסילוק התביעה כנגד  - 3ד.
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הורות על ל Hellenic במסגרתו קיבלתי את בקשת חלקיניתן פסק דין  23.11.2018ביום  .39

(. בפסק הדין החלקי קבעתי 66בשל מעשה בית דין )בקשה מס' סילוק התביעה כנגדה על הסף 

, טענות Hellenicכי בית המשפט לימאות הכריע באופן מנומק וברור בכל טענות התובעות כלפי 

עוד קבעתי כי כבר נפסק על ידי בית המשפט . כנגדה במסגרת תביעה זוזהות לטענות אשר הועלו ה

לא מינתה   Hellenicלתובעות לא היה קשר ישיר, כמו גם נפסק כי   Hellenicלימאות כי בין

למנות בשמה של   Sisaאין בהסכם הקו כדי להסמיך אתכי , נמלאת התובעות להיות סוכן 

Hellenic  י כלל הטענות של התובעות כו חייב בשמה כי תישא בתשלום כלשהוסוכן אנייה ולהת

. על אף שהסעדים שנתבעו בשני ל ידי בית המשפט לימאותכבר הוכרעו ע  Hellenicכנגד 

 על הסף.   Hellenicזהות. משכך, דחיתי את התביעה כנגד  –שונים הם, העילות  -ההליכים 

 טענות הצדדים –ה 

 טענות התובעות - 1ה.

  מערכת היחסים בין הצדדים

לעניין זה מפנות התובעות, בין השאר, .  Sisa שלנמל התובעות שימשו כסוכן  לטענת .40

"סוכן"  -כ Sisaידי -עלם כונו התובעות בין נציגי הצדדים בזמן אמת, במסגרת למיילים שהוחלפו

(agent)  מר ; ממכתבו של16.10.2012)כך מהתכתבויות מיום Burak   16.10.2012לטירן מיום 

כך עולה גם  .על ידי סוכן הקו מהנהגים עצמם( הנהגים ייגבו החל מיום זהכי תשלומים  -

 הסוכנויותהתובעות תחת רשימת  מופיעותביחס לפעילות הקו, שם  Sisaמפרסומיה של 

(Agencies)  '(1ת/לתצהיר מר דוד בריש, )נספח ח.  

לתובעות לא הייתה נגיעה  בלבד. Sisaההכנסות מפעילות הקו הופקדו בחשבונה של  .41

התובעות לא שותפו ברווחי או יכולת החלטה באשר לכספים המופקדים שם.  לחשבונות אלה

הקשורות לקבלת ההחלטות הניהוליות  היו שותפותלא ו Helenic-ו Sisa הפעילופעילות הקו ש

בבית המשפט בהליך   Bulent לעניין זה הפנו התובעות, בין השאר, לעדותו של מר. בתפעול הקו

 (22-23ש' , 148)עמ'   "We never named them as partner or something" לימאות:

 (. 9-20ש' , 75מר אנדוני בהליך זה )עמ' כמו גם לעדותו של 

שנקבעו לשותפות כפי מבחנים ן הצדדים אינה עומדת במערכת היחסים ביועוד, זאת  .42

)להלן: "פקודת השותפויות"( הקובעים, בין  1975-תשל"ה ,בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[
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 יחד עסק לשם הפקת רווחים""קשרי שותפות" הינם "הקשרים שבין בני אדם המנהלים  השאר, כי 

 ((.7.4.1992)תנעמי פנחס נ' חמסי צדוק  167/89ה )ע"א או באלה שנקבעו בהלכה הפסוק

 תוכן ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים 

לשאת בתשלומים הנתבעים  Sisaבעות ניתן לעמוד על התחייבותה של לטענת התו .43

 1מההתכתבויות שהוחלפו בין הצדדים בזמן אמת וצורפו לתצהירו של מר דוד בריש, ת/

כלל . התובעות מוסיפות כי (22.2.2013; 19.2.2013; 28.10.2012)התכתבויות מתאריכים: 

הופרכו.  וממילא לא Sisaידי -עלהחשבוניות והקבלות אשר הוצגו על ידי התובעות לא הוכחשו 

Sisa    פוזיטיבית נגדית. משכך, יש לקבל את טענת אף לא הציגה תצהיר מטעמה או גרסה

 ₪(.  1,820,738)סך של  ולרד 512,884התובעות כי הן זכאיות לסכום של 

 14בסעיף  Bulentידי מר -סיכום דברים זה אף אושר עלעוד טוענות התובעות כי  .44

)נספח י' לתצהיר מר דוד  16-18, ש' 170לתצהירו כמו גם עדותו בבית המשפט לימאות בעמ' 

, ש' 157; עמ' 14ש'  153עמ'  -18ש'  152; ע' 20-25ש'  148(, כמו גם בע' 63-644בריש, עמ' 

 (.424-477, בעמ' 1ריש, ת/)נספח מ"ח לתצהיר מר דוד ב 3ש'  158; ע' 15

אגרות בגין   Sisaעל כן, טוענות התובעות, יש לקבל את התביעה במלואה, ולחייב את  .45 

להפעלת נתיב  התובעות בהם נשאונוספים התשלומים הותשלומי הנמל בהם נשאו, כמו גם 

אספקת בהחזר התשלומים בהם נשאו התובעות בגין   Sisaכן יש לחייב את ההובלה היבשתי.

 .נמל חיפהאת פקידותיה עת ב  Bridgeלאנייה דלק

 רכיבי התביעה

בסכומים , מורכב מהרכיבים הבאים נתבעבכתב תביעתן טענו התובעות כי החוב ה .46

 הבאים:  

את  האנייהבגין פקידות  טירן ששילמהדולר בגין אגרות נמל  470,603סך של  א.

 ;נמל חיפה

 . בגין תשלומים נלווים דולר  106,405סך של  ב.
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דמי לשכת ספנות, דמי תחנת ממורכב הנתבע בגין "תשלומים נלווים" הסכום 

 , אשרות כניסה לישראל(Tally) הסגר משרד הבריאות, דמי חברת מנייה

(Visa)ביטוחי חובה לנהגים , (Insurance) עלות הולכת משאית טורקית ,

, (Bayan) דת ערבות מכס, דמי העמ(D-Licensing) באמצעות נהג ישראלי

דולר לפקידה  1,000אגרות מעבר גבול במסוף נהר הירדן וליווי מעבר, 

(Husbanding ) דולר  100-דולר למשאית נושאת משא ו 175ודמי ניהול בסך

 .למשאית ריקה

ידי -או נגבו על Sisaדולר. מסכום זה נוכו סכומים ששילמה  541,895סך הכל 

 דולר. 106,405סך הכל  דולר. 435,490 התובעות בסך

 Bridgeאנייה של ההדלק  ם לספקיחובות עבור תשלומי -  דולר 62,333סך של  ג.

דולר  140,000שילמה לטירן דולר לאחר שבעלת האנייה  22,333)יתרת חוב בסך 

  דולר(. 40,000במסגרת הסכם פשרה בצירוף הוצאות ניהול ההליך בסך 

לפי שער הדולר התקף במועד )₪  2,247,044המהווים  ולרד 639,341 - סך הכל ד.

 . לדולר( ₪ 3.55 -הגשת התביעה 

; ולרד 512,884סכום כולל של עומד על   Sisaהתובעות כי חובה של ענו , טןבסיכומיה .47

 לפי החישוב הבא:, ₪ 1,820,738 המהווים

 353,931 –החזר אגרות ששילמה חברת טירן בגין פקידת האניה את נמל חיפה  א.

 דולר;

במסלול  דולר 650)לכיוון( לכל משאית )דולר  325מחיר קבוע למשאית בסך  ב.

והעברת המשאיות במקטע נמל חיפה עד לגשר  טעינההלוך ושוב( בגין פריקה/

חזרה לנמל חיפה. בסכום זה נכלל גם תשלום אגרות וגבול החוסיין ומעבר  'שיח

טול )פריקה וטעינה( של רכב חברת פסיפיק )אגרות תשתית וני בהם נשאההנמל 

 דולר. 454,350 סך הכל – (במעבר
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חלוקת התשלומים בין התובעות נעשתה בהתאם לאופיו של התשלום, יצוין כי 

בעוד חברת  יהל האניהנמל על בעהשית כאשר חברת טירן נשאה באגרות אותן 

 ;בתשלומים אשר הושתו על מזמין השירותפסיפיק נשאה 

 דולר; 22,000 –  פקידות 22, (Husbanding)  דולר לפקידה 1,000 ג. 

 דולר; 23,000 – משאיות 230, דולר למשאית ריקה 100 ד. 

דמי הסגר, דמי לשכת הספנות, דמי שירותי מניה, החזר עלויות הוצאת אשרות  ה.

 .24.2.2013כניסה, ליווי נהגים חסרי רישיון תקף, ערבות מכס וביטוח עד יום 

החזר תשלומי הדלק אשר שילמו התובעות עבור תדלוק האניות בעת פקידותיהן  ו.

 את נמל חיפה. 

 .דולר 1,001,594סך הכל 

 דולר. 402,710או נגבו על ידי התובעות בסך  Sisaבניכוי תשלומים ששילמה 

 .ולרד 512,884 סך הכל

)ללא מחיר  החזר הוצאות שהוצאו בפועללחלופין, חישבו התובעות את החוב הנטען לפי  .48

 :למשאית( ( fix price) קבוע

 353,931 –החזר אגרות ששילמה חברת טירן בגין פקידת האניה את נמל חיפה  א.

 דולר;

החזר אגרות ששילמה חברת פסיפיק )ניטול/סוורות ותשתית( בגין פקידות  ב.

 דולר; 241,700 –האניה 

 דולר; 76,340 –עלויות מסוף נהר הירדן ונ' גאן בגין פקידות האניה  ג. 
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 –דולר למשאית )שידור למכס וליווי שיירות המשאיות(  100דמי טיפול בסך  ד.

 דולר; 119,100

 דולר; 22,000 – (Husbanding)דולר לפקידה  1,000 .ה 

ולר דמי טיפול עבור משאית משומשת ריקה, שנמכרה לרוכשים ד 100סך של  .ו

 דולר; 23,000 –( handeling fee) ירדנים והובאה לארץ על גבי האנייה

, החזר עלויות הוצאת (Tally) דמי הסגר, דמי לשכת הספנות, דמי שירותי מניה .ז

-D) ליווי נהגים חסרי רישיון תקף , (Visa)לישראל  כניסהאשרות 

Licensing) ערבות מכס ,(Bayan ) 24.2.2013וביטוח עד יום.  

החזר תשלומי הדלק אשר שילמו התובעות עבור תדלוק האניות בעת פקידותיהן  ח.

 את נמל חיפה. 

 דולר. 962,730סך הכל 

)כך  דולר 435,000או נגבו על ידי התובעות בסך  Sisaניכוי תשלומים ששילמה ב

 . במקור(

 דולר. 527,730סך הכל 

 .והראיות שהוצגו להוכחתם הסכומים הנתבעים בכל רכיב ורכיבפירוט ומכאן ל

 בהן נשאה חברת טירן אגרות ותשלומי נמל

ואלו בגין כל פקידה של האניה, אגרות שונים לנמל חיפה  םתשלובחברת טירן נשאה  .49

 הם: 

 (; Berthage) אגרת מעגן  א.

 (;Light Houseאגרת מגדלור ) ב.
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 (; Harbourאגרת מנגש ) ג.

 (; Bilge Water Removalמי שיפוליים ) ד.

 (; Sea Pollution Preventionמניעת זיהום ים ) ה.

  (;Boarder Inspectionפיקוח ) ו.

  ;(Passenger Serviceשירותי נוסעים )נהגים( ) ז.

 (. Tourist Serviceשירותי תיירים )נהגים( ) ח.

 אגרות הנמללסיכומיהן פירטו התובעות את הסכומים הנתבעים בגין  55בטבלה בסעיף  .50

 2, סג/1סג/הנתבעים צורפו לתצהירו של מר דוד בריש )סכומים . האסמכתאות לבהן נשאה טירן

המרה לשער הדולר והוספת הפנייה ה טורבתיקון טעויות סופר, הפחתת  ,. להלן הטבלה(3סג/-ו

 לאסמכתא:

 הפלגה

 מס'

 שם האנייה

 וסימון הפלגה

 מס' חשבונית

 נמל חיפה

 ניתסכום חשבו

 בש"ח

 (נספח/עמודאסמכתא )

1. Ariadne v.1 

(20.11.2012) 

5115255 

 

 313 - 312, ע' 3סג/ 57,046

2. Nissos Rodos v.1 (7-

8.12.2012) 

5130972 

5131221 

55,763 

6,012 

61,775 

 9 - 7, ע' 1סג/

3. Nissos Rodos v.2 

(13.12.2012) 

5136366 

5141169 

53,605 

3,319 

56,924 

 26 - 24, עמ' 1סג/

4. Nissos Rodos v.3 (21-

2.12.2012) 

5143255 

5143754 

55,795 

6,047 

61,842 

 42 - 40, עמ' 1סג/
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5. Nissos Rodos v.4 (27-

8.12.2012) 

5148457 

5150046 

 

60,000 

6,409 

66,409 

 63 - 61, עמ' 1סג/

6. Nissos Rodos v.5 (1-

2.1.2013) 

5155622 

5155513 

5162770 

4,234 

58,740 

909 

63,883 

 81 - 78, עמ' 1סג/

7. Nissos Rodos v.6 (5-

6.1.2013) 

 100, עמ' 1סג/ 62,856 5158391

8. Nissos Rodos v.1303 

(10.1.2013) 

5161893 

5161443 

4,858 

56,144 

61,002 

 122-124, עמ' 1סג/

9. Nissos Rodos v.1304 

(17-8.1.2013) 

5169478 

5168541 

3,451 

56,563 

60,014 

 140 - 138, עמ' 1סג/

10. Nissos Rodos v.1305 

(26.1.2013) 

5179328 

5179349 

54,333 

6,165 

60,498 

 210-212, עמ' 1סג/

11. Nissos Rodos v.1306 (3. 

2.2013) 

5187702 

5187538 

7,264 

52,012 

59,276 

 278-279, עמ' 1סג/

12. Nissos Rodos v.1307 

(13-14. 2.2013) 

 346-347, עמ' 1סג/ 58,681 5196804

13. Nissos Rodos v.1308 

(26. 2.2013) 

5209324 

5209468 

56,389 

7,338 

63,727 

 9 - 7, עמ' 2סג/

14. Bridge v. 1301 

(7-8.3.2013) 

5220707 

5230073 

5221067 

37,896 

1,423 

5,917 

45,236 

 11 - 7, עמ' 3סג/
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15. Bridge v. 1302 

(11-12.3.2013) 

5226497 

5229005 

38,606 

2,611 

41,217 

 89, 87 – 86, עמ' 3סג/

16. Bridge v. 1303 

(13-5.3.2013) 

 153 - 151, עמ' 3סג/ 43,607 5230103

17. Bridge v. 1304 

(17-20.3.2013) 

5235114 

5235200 

45,144 

4,161 

49,305 

 242 - 240, עמ' 3סג/

18. Nissos Rodos v.1309 

(29. 3.2013) 

5240449 

5249343 

57,886 

20 

57,906 

 93-95, עמ' 2סג/

19. Nissos Rodos v.1310 

(11-12. 4.2013) 

5256407 

5256989 

5261042 

56,327 

6,894 

46 

63,267 

 172-175, עמ' 2סג/

 

20. Nissos Rodos v.1311 

(26-27. 4.2013) 

5275643 

5275786 

51,951 

6,580 

58,531 

 254-256, עמ' 2סג/

21. Nissos Rodos v.1312 (5. 

5.2013) 

בהתאם לחיוב 

 האחיד

58,500  

22. Nissos Rodos v.1313  ______ ________  

סך 

 הכל

  1,211,502  

 

 הנמלפקידות  22בגין לנמל חיפה עבור אגרות נמל ₪  1,211,502 שילמה טירן סכום של  סך הכל

 דולר(. 341,268) במסגרת פעולת הקו

 (Husbanding) עמלת פקידה
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 1,000( בסך Husbandingבהתאם לסיכום בין הצדדים זכאית טירן לעמלת פקידה ) .51

בסכום של  Sisaמשכך, עותרות התובעות לחיוב  כל פקידת אניה את נמל חיפה.  דולר בגין

 Bridge – 4 -פקידה אחת ; ו Ariadne -פקידות;  17 - פקידות )האנייה 22בגין דולר  22,000

 .פקידות(

 לכיוון )לכל משאית( ולרד 325" בסך fix priceתשלום "

תחשיב נערך ה דולר.  454,350כולל של  כוםברכיב זה מסתכם בס  Sisaשל הנטען חובה  .52

אשר הוטענו על גבי האנייה לכל כיוון  (trailer) המיועדות להובלת מטען על פי מספר המשאיות

על מספר המשאיות לומדות . דולר לכל כיוון 325*  משאיות( 616 - משאיות; ייצוא 782  -)ייבוא 

 התובעות מחשבונות הנמל.

לסיכומיהן. להלן  58שבסעיף התובעות פירטו את הסכום הנתבע ברכיב זה בטבלה  .53

 הטבלה, בתיקון טעויות סופר, הורדת עמודת ההמרה לשער הדולר והוספת אסמכתאות:

הפלגה 

 מספר 

 שם האנייה 

 וסימון הפלגה

מספר 

 - משאיות

 יבוא

מספר 

 משאיות

 ייצוא    -

 אסמכתא נמל חיפה   ניתמספר חשבו

 )נספח/עמוד(

1. Ariadne v.1  

(20.11.2012) 

, 5113378, 5113379) חשבונות  12 0.00 12

5113374, 5113383 ,5113382 ,

5113381 ,5113380 ,5113366 ,

5113365 ,5114070 ,5114081 ,

  1כל אחד מהם בכמות ( 5114077

עמ'  3סג/

320-331 

 

2. Nissos 

Rodos v.1 

(7.12.2012) 

 19כמות:   5128920חשבון יבוא  12 19

 12 :כמות 5135364חשבון יצוא 

-12עמ'  1סג/

14 

3. Nissos 

Rodos v.2 

(13.12.2012) 

  19כמות:  5135277חשבון יבוא   5 19

  5 :כמות 5135378חשבון יצוא 

-29עמ'  1ג/ס

30 

 



 
 Hellenic Seawaysפסיפיק אטלנטיק ליין )ישראל( בע"מ ואח' נ'  40060-05-13 ת"א

Ltd 'ואח 
 

 84מתוך  40

4. Nissos 

Rodos v.3 

(22.12.2012) 

 5146770חשבון יבוא  28 34

 11כמות: 

  12 16כמויות:  5178209חשבון יצוא 

 23ת: כמו 5141141חשבון יבוא 

-46עמ'  1סג/

49 

5. Nissos 

Rodos v.4 

(28.12.2012) 

 14, 9כמויות:  5178280שבון יצוא ח 23 36

 25כמות:   5147570חשבון יבוא 

  11כמות:  5150483חשבון יבוא 

-68עמ'  1/סג

71 

6. Nissos 

Rodos v.5 

(1.1.2013) 

  13כמות:  5151524חשבון יבוא  17 17

  9, 7כמויות:  5178224חשבון יצוא 

 1 :כמות 5178119חשבון יצוא 

   4כמות:  5154254חשבון יבוא  

 84עמ'  1סג/

- 88  

 

7. Nissos 

Rodos v.6 

(6.1.2013) 

 13כמות:   5155022חשבון יבוא  0.00 21

  8כמות:   5157215חשבון יבוא 

 105עמ'  1/סג

- 106 

8. Nissos 

Rodos v.1303 

(10.1.2013) 

 5כמות:  5160231חשבון יבוא   30 5

  24, 6כמויות:   5178250חשבון יצוא 

 128עמ'  1סג/

- 130 

9. Nissos 

Rodos v.1304 

(18.1.2013) 

 11,13כמויות:  5178153חשבון יצוא  24 61

 1כמות ב חשבונות יבוא  23+ 

(5168606 ,5169867 ,5169838 ,

5168851 ,5170524 ,5168619 ,

5168604 ,5168600 ,5168588 ,

5169861 ,5169874 ,5168634 ,

5169868 ,5169865 ,5169864 ,

5169866 ,5169844 ,5168626 ,

5169859 ,5169839 ,5169836 ,

( + חשבון 5169837, 5168622

 38בכמות  5165906

 עמ'  1סג/

143 - 168 
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10. Nissos 

Rodos v.1305 

(26.1.2013) 

   13, 6כמויות:  5178262חשבון יצוא  19 32

בכל  1כמות בחשבונות נוספים  32

 אחד מהם 

 220עמ'  1ג/ס

– 221 

 222עמ'  1סג/

- 253 

11. Nissos 

Rodos v.1306 

(3.2.2013) 

 5206241חשבון יצוא  40 33

  37, 3כמויות: 

 מהםבכל אחד  1כמות בחשבונות  33

 286עמ'  1סג/

 

 287עמ'  1סג/

- 319 

12. Nissos 

Rodos v.1307 

(13.2.2013) 

  34, 6כמויות:  5206232חשבון יצוא  40 75

 בכל אחד מהם 1כמות בחשבונות  75

בעמ'  1סג/

353 – 354 

בעמ'  1סג/

355 - 426 

13. Nissos 

Rodos v.1308 

(25.2.2013) 

 49, 9כמויות:  5211194חשבון יצוא  58 64

 כל אחד 1חשבונות בכמות  64

 13עמ'  2סג/

– 14 

 15עמ'  2סג/

- 78 

14. Bridge v. 

1301 (7.3.2013) 

 

  כל אחד 1חשבונות יבוא בכמות  52 56 52

 

, 17בכמויות:  5224016חשבון יצוא 

39 

  15עמ'  3סג/

- 67 

 68עמ'  3סג/

- 69 

15. Bridge v. 

1302 

(11.3.2013) 

  כל אחד 1בכמות חשבונות  44 33 45

 

 28, 5כמויות:  5228321חשבון יצוא 

 93עמ'  3סג/

– 136 

 137עמ'  3סג/

- 138 

16. Bridge v. 

1303 

(14.3.2013) 

  בכל אחד 1בכמות חשבונות  22 25 23

, 8בכמויות:  5244581)יצוא(  חשבון

17 

 156עמ'  3סג/

– 222 

עמ'  3סג/

223-224 
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17. Bridge v. 

1304 

(17.3.2013) 

 

 אחדכל  1חשבונות ביבוא בכמות  39 27 39

, 17בכמויות:  5296963 חשבון )יצוא(

21 

 247עמ'  3סג/

– 285 

 286עמ'  3סג/

– 287 

18. Nissos 

Rodos v.1309 

(29.3.2013) 

, 3)יצוא( בכמויות:  5244641ן חשבו 26 52

23 

כל  1חשבונות דמי ניטול בכמות  52

 אחד 

 אחסנה(עבור  5258806)וכן חשבון 

 101עמ'  2סג/

– 102 

 103עמ'  2סג/

– 154 

 155עמ' 

19. Nissos 

Rodos v.1310 

(11.4.13) 

, 20בכמויות:  5257210חשבון יצוא  78 46

58  

כל  1חשבונות יבוא בכמות  46ועוד 

 אחד 

 183עמ'  2סג/

– 184 

 185עמ'  2סג/

- 230 

20. Nissos 

Rodos v.1311 

(26.4.2013) 

, 16בכמויות:  5286988יצוא ון חשב 53 37

37 

 כל אחד 1חשבונות יבוא בכמות  36

 

מספר  1חשבון יבוא אחד בכמות 

5273149    

 260עמ'  2/סג

– 263 

 271עמ'  2סג/

– 306 

 312עמ' 

21. Nissos 

Rodos v.1312 

(5.5.13) 

, 12בכמויות:  5290152ן יצוא חשבו 22 26

10 

 כל אחד  1חשבונות יבוא, בכמות  26

 318 עמ' 2סג/

– 319 

 320עמ'  2סג/

- 345 

22. Nissos 

Rodos v.1313 

(13.5.2013) 

 354עמ'  2סג/  כל אחד 1חשבונות יבוא בכמות  34 0.00 34

- 387 

סך 

 הכל

 782 

משאיות 

 ביבוא 

616 

משאיות 

 ביצוא 
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 למשאית( ולרד 100) ריקותחיוב בגין טיפול במשאיות 

משאיות ריקות, אשר נועדו למכירה )המשאיות  230 -ב וטוענות התובעות כי טיפלעוד  .54

 Sisaבגין משאיות אלה עותרות התובעות לחיוב הן המטען עצמו ואינן נושאות על גבן טובין(. 

טבלה אשר פורטה משאיות בהתאם ל 230-דולר ל 23,000סך הכל  –דולר למשאית  100בתשלום 

 לסיכומי התובעות והעתקה יובא להלן:  59בסעיף 

הפלגה 

 מספר

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

מספר 

 משאיות

7 6 2 5 2 0 5 0 12 

 

הפלגה 

 מספר

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

מספר 

 משאיות

2 2 9 2 10 19 17 4 15 

 

הפלגה 

 מספר

סך  22 21 20 19

 הכל

מספר 

 משאיות

19 28 19 45 230 

 

 .No Driver-המשאיות הריקות נרשמו במניפסט )נספח ס"ח( כ

כפול 

325 

 דולר

 254,150 200,200   

סך 

 הכל

    454,350 
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 (Visaאגרות כניסה לישראל ) תשלום עבור

( עבור דולר ₪15,312 )  56,045טוענות התובעות כי שילמו למשרד הפנים סך של עוד  .55

 אשר הגיעו  Sisa-לנהגים ובעלי תפקידים ב (Visa)אשרות כניסה לישראל הגשת בקשות ל

 .(דולר 23המהווים  ₪ 85 -לישראל )עלות אגרת כניסה 

ועד ליום ועד ליום  13.11.2012מיום  שהוצאולישראל עלות אגרות הכניסה  א.

 60כמפורט בטבלה בסעיף , ₪ 41,470סך כולל של על  ההועמד 7.2.2013

, כרך 4ז )נספח כ", בתיקון טעויות סופר ותוספת אסמכתאות לסיכומי התובעות

  : ס"ד(

מספר  תאריך 

 הלקב

משרד 

 הפנים

סכום 

  "חבש

מספר  תאריך אסמכתא

 קבלה

משרד 

 הפנים

סכום 

 "חבש

 אסמכתא

-52עמ'    1,700 9435450 13.11.2012

54 

-112עמ'   2,550 9496038 16.12.2012

115 

-55עמ'   1,700 9435504 13.11.2012

57 

 116עמ'   425 9498385 17.12.2012

-58עמ'    2,550 9435148 13.11.2012

61 

 117עמ'   85 9500139 18.12.2012

-62עמ'   2,550 9435335 13.11.2012

65 

 118עמ'    170 9502076 19.12.2012

-66עמ'    2,550 9439792 15.11.2012

69 

-119עמ'    1,105 9509223 23.12.2012

120 

-70עמ'    2,550 9438082 15.11.2012

71 

 121עמ'    85 9511789 24.12.2012

-72עמ'   2,550 9441040 18.11.2012

75 

 122עמ'   85 9513905 25.12.2012

-80עמ'    2,550 9442567 18.11.2012

82 

 123עמ'    340 9515799 26.12.2012
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-83עמ'   850 9444929 19.11.2012

84 

 124עמ'    680 9524153 31.12.2012

-85עמ'    935 9448015 20.11.2012

86 

 125עמ'    180 9529003 2.1.2013

-87עמ'    2,210 9452060 22.11.2012

90 

-126עמ'    2,700 9536472 6.1.2013

129 

 130עמ'    180 9543642 10.1.2013 91עמ'    510  9455046 25.11.2012

-92עמ'   2,210 9455728 26.11.2012

95 

 131עמ'   630 9555048 15.1.2013

-101עמ'   1,700 9465409 29.11.2012

103 

 132עמ'   450 9555266 16.1.2013

 133עמ'   180 9560427 17.1.2013 104עמ'    170 9471088 3.12.2012

 136עמ'    1,170 9576819 27.1.2013 105עמ'   170 9475014 5.12.2012

-106עמ'    2,465 9482349 9.12.2012

107 

 137עמ'   90 9582428 29.1.2013

 138עמ'   270 9585829 31.1.2013 108עמ'    510 9484879 10.12.2012

- 139עמ'   990 9589948 3.2.2013 110עמ'   170 9488435 12.12.2012

140 

-141עמ'   1,890  9697308 6.2.2013 111עמ'    85 9496040 16.12.2012

142 

 143עמ'    720 9601863 7.2.2013    

  סך הכל
 

   45,660   

 

 הועמדה 19.5.2013 – 10.2.2013התאריכים בין  שהוצאורות הכניסה שאעלות  ב.

כמפורט בטבלה הבאה, בתיקון טעויות סופר ותוספת ₪,  14,575סך כולל של על 

 : ואילך( 49, מעמ' 4פח כ"זס)כרך משנה סד, נ אסמכתאות
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מספר קבלה  תאריך 

משרד )

 (הפנים

סכום 

 "חבש

מספר  תאריך אסמכתא

 קבלה

משרד )

 (הפנים

סכום 

 "חבש

 אסמכתא

-172עמ'   900 9707222 3.4.2013 144עמ'  630 9605295 10.2.2013

173 

 174עמ'   450 9710830 4.4.2013 145עמ'   90 96075555 11.2.2013

-146עמ'  1,170 9617131 14.2.2013

147 

 175עמ'   90 9718252 7.4.2013

-148עמ'   1,710 9620427 17.2.2013

150 

 176עמ'   270 9727674 9.4.2013

 177עמ'   90 9734922 11.4.2013 151עמ'   360 9631646 21.2.2013

-152עמ'   810 9635257 25.2.2013

153 

 178עמ'   360 9746778 18.4.2013

-154עמ'   1,530 9629274 26.2.2013

156 

 179 עמ'   270 9759948 24.4.2013

-157עמ'   1,350 9642089 28.2.2013

158 

 181' עמ  180 9778067 30.4.2013

 182עמ'   450 9780978 2.5.2013 159עמ'   360 9648798 3.3.2013

 185עמ'    90 9807445 12.5.2013 160עמ'   270 9655443 5.3.13

-161עמ'   810 9662293 7.3.2013

162 

 186 עמ'  265 9821236 19.5.2013

     163עמ'   90 9664833 10.3.2013

-165עמ'   1,350 9673373 13.3.2013

166 

    

     168עמ'   180 9678861 14.3.2013

     169עמ'   180 9682754 17.3.2013

     170עמ'   180 9689026 19.3.2013

     171עמ'   90 9700040 24.3.2013

  סך הכל
 

   14,575    
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המהווים ₪  ₪60,235 =  ₪14,575 +  45,660 –סך הכל בגין אשרות כניסה לישראל 

 לדולר(.₪  3.55דולר )לפי שער דולר של  16,967

 (24.2.2013)עד יום  עלויות ביטוח

 31.12.2012מיום בהחזרת עלויות הביטוח בהן נשאו  Sisaלחיוב  עוד עותרות התובעות .56

הנתבע  סכוםכי לא תישא עוד בתשלומי הנהגים.  Sisa, המועד בו הודיעה 24.2.2013ועד ליום 

אשר יובא , לסיכומי התובעות 61ר הובא בסעיף פרוט אשבהתאם ל ,ולרד 18,967ברכיב זה הנו 

 :לכרך ס"ד( 5נספח כ"ז )נספח ס"ד,  בתיקון טעויות סופר ותוספת אסמכתאותלהלן 

 אסמכתא  "חסכום בש הערות הפלגה/תאריך 

122031.12. 

)Nissos 

Rodos v.3( 

 50משאיות פלוס  50 - 2012דצמבר  23-24פלוס  19-20

 ₪( 10,700עגלות )

 ₪( 3,638עגלות ) 17משאיות פלוס  17 - 25-26.12.2012

  ₪( 2,568עגלות ) 12משאיות ועוד  12 - 26-27.12.2012

 ₪( 642עגלות ) 3 -משאיות ו 3 – 27.12.2012

 

10,700 

3,638 

2,568 

642   

17,548   

-221עמ' 

222 

13203.1. 

)Nissos 

Rodos v.4( 

 219עמ'   11,912 

13206.1. -204עמ'   7,276 עגלות 34משאיות פלוס  34, 6-7.1.2013ביטוח לימים  

208  

132027.1. 

)Nissos 

Rodos 1304( 

 (₪ 3,424עגלות ) 16משאיות פלוס  16 - 15-16.1.2013

 ₪( 2,282עגלות ) 10משאיות פלוס  11 - 16-17.1.2013

 ₪( 8,132עגלות ) 38משאיות פלוס  38- 20-21.1.2013

  ₪( 214משאית פלוס עגלה ) 21.1.2013

3,424 

2,282 

8,132 

214   

14,052 

-209עמ' 

211 

 

13206.2.  

(Nissos 

Rodos 1304-

5) 

 ₪( 4,280עגלות ) 20משאיות פלוס  20 - 31.3.2013

 ₪( 4,066עגלות ) 19משאיות פלוס  19 -3.2.2013

 ₪  10,414 -חוב פתוח ביטוחים קודמים

4,280  

4,066  

10,414  

18,760   

-216עמ' 

218 
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132012.02. -223עמ'   7,988  

224 

132027.2.  ₪( 214משאית פלוס עגלה ) - 19.2.2013 

 ₪( 428עגלות ) 2 -משאיות ו 2 - 21.2.2013

 ₪( 2,568עגלות ) 12 -משאיות ו 12 - 24.2.2013

 ₪(  4,066עגלות ) 19 -משאיות ו 19 - 24-25.2.2013

 ₪( 4,494עגלות ) 21משאיות ועוד  21 - 25-26.2.2013

214  

428   

2,568 

4,066   

4,494   

11,770   

-237עמ' 

240 

 89,306  סך הכל
 

 

)עד ליום   (D-Licensing) שלנהגיהן לא היה רישיון נהיגה תקף בישראל ליווי משאיות

24.2.2013) 

" עד למעבר הגבול עם נ.ג. הבטיחות שלך בע"מ"חברת ידי -עלמשאיות  הליווי  בגין .57

₪  73,835של  עותרות התובעות לתשלום סך 24.2.2013עד ליום  חוסיין(שיח' ירדן )גשר 

הטבלה תובא  .לסיכומי התובעים 62בטבלה בסעיף  פרוט החיוביםבהתאם ל (ולרד 17,537)

 :לכרך ס"ד( 6)נספח כ"ז  בתיקון טעויות סופר ותוספת אסמכתאותלהלן, 

  אסמכתא "חסכום בש יתחשבונמס'  תאריך 

 247נספח ס"ד עמ'   25,401 000007/13 13.1.2013

  248נספח ס"ד עמ'   8,295 000008/13 13.1.2013

 249נספח ס"ד עמ'   3,475 000009/13 13.1.2013

 250נספח ס"ד עמ'   7,131 000018/13 24.1.2013

 251נספח ס"ד עמ'    8,275 999924/13 28.1.2013

 252נספח ס"ד עמ'    9,149 000054/13 10.2.2013

 253נספח ס"ד עמ'    3,767 000055/13 10.2.2013

)עבור שירות  000077/13 1.3.2013

 -13-14.2.2013מהתאריכים 

 כמפורט בחשבונית(

 254נספח ס"ד עמ'   8,342

  73,835  סך הכל
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 (24.2.2013)עד ליום   (Bayan) רבות מכסע

מחייבת העמדת ערובה כלפי המכס, המיועדים לארץ אחרת דרך ישראל העברת טובין  .58

לשם הקמת . TIRחלף תשלום מיסי הייבוא. פטור מערובה זו ניתן לנהגים המצוידים בפנקסי 

מורשה ומוסמך, אשר גובה עמלה בגין הפעילות המכסית  TIRיש צורך בפעולת סוכן  TIRפנקס 

. לעומת זאת, TIRשהוא מבצע. הנהגים שהגיעו מטורקיה הגיעו בדרך כלל מצויידים בפנקסי 

 50בסך של   Sisaטירן חייבה את  .ערבות למכסהנהגים שחזרו מירדן העדיפו בדרך כלל לשלם 

 את. עבור כל ערבות כז ולרד

 מספר הערבויות אשר ניתנו נלמד מרשומוני ייצוא בגין המטענים אשר ייצאו נהגיעל  .59

 לנספח כ"ח )כרך משנה ס"ה(: 5בעמ' בטבלה , כמפורט המשאיות חזרה במשאיותיהם מירדן

 סך הכל בדולרים מספר משאיות תאריך אניה

Nissos Rodos v. 1 7.12.2012 4 200 

Nissos Rodos v. 2 13.12.2012 7 350 

Nissos Rodos v. 3 21.12.2012 22 1,100 

Nissos Rodos v. 4 27.12.2012 24 1,200 

Nissos Rodos v. 5 1.1.2013 16 800 

Nissos Rodos v. 6 5.1.2013 10 500 

Nissos Rodos v. 1303 10.1.2013 4 100 

Nissos Rodos v. 1304 17.1.2013 48 2,400 

Nissos Rodos v. 1305 26.1.2013 30 1,500 

Nissos Rodos v. 1306 4.2.2013 24 1,200 

Nissos Rodos v. 1307 13.2.2013 54 2,700 

Nissos Rodos v. 1308 26.2.2013 ______ ______ 

Nissos Rodos v. 1309 29.3.2013 ______ ______ 

Nissos Rodos v. 1301 11.4.2013 ______ ______ 

Nissos Rodos v. 1311 26.4.2013 ______ ______ 

Nissos Rodos v. 1312 5.5.2013 ______ ______ 

Nissos Rodos v. 1313 13.5.2013 ______ ______ 
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  243 12,150 

 

 (Quarantine) דמי הסגר משרד הבריאות

פקידות למשרד הבריאות עבור  (Quarantine)בתשלום דמי הסגר טירן עוד נשאה  .60

 1,888=  4*  472בסך  16.3.2013-ו 13.3.2013, 11.3.2013, 7.3.2013במועדים  Bridgeהאניה 

 5*  472+  12*  470נמל חיפה את פקידות האניה  17נשאה טירן בתשלום דמי הסגר בגין כן ₪. 

החיובים , 7, עמ' 2, נספח כ"זס"דכרך )כמפורט בעמוד הראשון ל₪  8,000=  2,360+  5,640= 

 (.8-19החודשיים צורפו בעמ' 

 דולר. 2,785המהווים ₪  9,888ברכיב זה בסכום של  Sisaעותרת טירן לחיוב  סך הכל 

  תשלומי לשכת הספנות

ללשכת הספנות  בגין כל פקידת אניה את נמל חיפה שילמה טירן, סוכנת האנייה, .61

(chamber of shipping) לסיכומי  74בסעיף  הפירוט הובא₪.  470 -₪  210 סכום שנע בין

 .(1לתצהיר מר דוד בריש, ת/ 3כרך משנה ס"ד, נספח כ"ז) התובעות

 (:2013)במהלך מרץ  Bridgeבגין שלוש מפקידות האנייה  א.

 Bridge 1301 פקידה מספר

7.3.2013 

Bridge 1302 

11.3.2013 

Bridge 1303 

13.3.2013 

Bridge 1304 

16.3.2013 

 סכום החיוב

 בש"ח

407 207 ________ 407 

 

 ₪. Bridge  – 1,021בגין פקידת האניה ללשכת הבריאות תשלומים  סך הכל

 :את נמל חיפה פקידות האנייה 17בגין  ב.
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 Nissos פקידה מספר

Rodos v.1 

Nissos 

Rodos v.2 

Nissos 

Rodos v.3 

Nissos 

Rodos v.4 

 סכום החיוב

 בש"ח

410 250 410 250 

 

 Nissos פקידה מספר

Rodos v.5 

Nissos 

Rodos v.6 

Nissos 

Rodos v.1303 

Nissos 

Rodos v.1304 

 סכום החיוב

 בש"ח 

410 250 410 250 

 

 Nissos פקידה מספר

Rodos v.1305 

Nissos 

Rodos v.1306 

Nissos 

Rodos v.1307 

Nissos 

Rodos v.1308 

 סכום החיוב

 בש"ח

410 410 410 410 

 

 Nissos פקידה מספר

Rodos v.1309 

Nissos 

Rodos v.1310 

Nissos 

Rodos v.1311 

Nissos 

Rodos v.1312 

סכום החיוב 

 בש"ח

401 395 395 405 

 

 Nissos פקידה מספר

Rodos v.1313 

סכום החיוב 

 בש"ח

405 

 

 .₪ Nissos Rodos :6,281 יה יפקידות האנ 17בגין  סך הכל דמי לשכת ספנות 
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₪ =  6,281  + ₪1,021: (Nissos Rodosפלוס  Bridgeסך הכל דמי לשכת הספנות ) 

 דולר. 2,057המהווים  ₪ 7,302

 (Tally) דמי מנייה 

 5,212.09)סך של    ולרד 17,506.34כולל של  זה עותרות התובעות לתשלום סכום בברכי .62

 בגין פקידת האנייה ולרד 12,294.25סך של את נמל חיפה ו  Bridgeהאנייה בגין פקידות (ולרד

 בהתאם לפירוט הבא: (את נמל חיפה

תשלומים ) Bridgeבגין פקידות האנייה ריכוז תשלומי דמי מניה ששילמה טירן  א.

 (:20, עמ' 3כרך ס"ד, נספח כ"ז ".Ichud Hanamal Ltd"-ל

מספר חשבונית  פקידה מספר

 "איחוד הנמל"

פעולה 

 )יבוא/יצוא(

 אסמכתא סכום בש"ח

Bridge 1301, 

7.3.2013 

13000463 

13000464 

 יבוא

 יצוא

3,795 

1,943 

 21' עמ

 22עמ' 

Bridge 1302, 

11.3.2013 

13000465 

13000466 

 יבוא

 יצוא

2,620 

1,506 

 23עמ' 

 24עמ' 

Bridge 1303, 

13.3.2013 

13000467 

13000468 

 יבוא

 יצוא

2,742 

2,333 

 25עמ' 

 26עמ' 

Bridge 1304, 

16.3.2013 

13000536 

13000537 

 יבוא

 יצוא

2,702 

1,636 

 27עמ' 

 28עמ' 

  29,277   סך הכל

 

 :את נמל חיפה בגין פקידות האנייה ששילמה טירן  מניהתשלומי דמי ריכוז  ב.

 

מספר חשבונית  פקידה מספר

 "איחוד הנמל"

פעולה 

 )יבוא/יצוא(

 אסמכתא סכום בש"ח

Nissos Rodos 

v.1, 7.12.2012 

________ ________ ________ ________ 
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Nissos Rodos 

v.2, 13.12.2012 

________ ________ ________ ________ 

Nissos Rodos 

v.3, 21.12.2012 

________ ________ ________ ________ 

Nissos Rodos 

v.4, 27.12.2012 

________ ________ ________ ________ 

Nissos Rodos 

v.5, 1.1.2013 

13000131 

13000132 

 יבוא

 יצוא

1,138 

399 

 29עמ' 

 30עמ' 

Nissos Rodos 

v.6, 5.1.2013 

________ ________ ________ ________ 

Nissos Rodos 

v.1303, 

10.1.2013 

13000134 

13000135 

 יבוא

 יצוא

740 

800 

 31עמ' 

 32עמ' 

Nissos Rodos 

v.1304, 

17.1.2013 

13000136 

13000297 

 יבוא

 יצוא

2,199 

794 

 33עמ' 

 34עמ' 

Nissos Rodos 

v.1305, 

26.1.2013 

________ ________ ________ ________ 

Nissos Rodos 

v.1306, 4.2.2013 

________ ________ ________ ________ 

Nissos Rodos 

v.1307, 

13.2.2013 

13000312 

13000313 

 יבוא

 יצוא

4,962 

1,545 

 35עמ' 

 36עמ' 

Nissos Rodos 

v.1308, 

26.2.2013 

13000387 

13000388 

 יבוא

 יצוא

3,655 

1,781 

 37עמ' 

 38עמ' 

Nissos Rodos 

v.1309, 

29.3.2013 

13000556 

13000557 

 יבוא

 יצוא

5,323 

1,323 

 39עמ' 

 40עמ' 
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Nissos Rodos 

v.1310, 

11.4.2013 

13000668 

13999669 

 יבוא

 יצוא

2,925 

1,631 

 41עמ' 

 42עמ' 

Nissos Rodos 

v.1311, 

26.4.2013 

13000738 

13000739 

 יבוא

 יצוא

4,291 

1,210 

 43עמ' 

 44עמ' 

Nissos Rodos 

v.1312, 5.5.2013 

13000809 

13000810 

 יבוא

 יצוא

1,278 

902 

 45עמ' 

 46עמ' 

Nissos Rodos 

v.1313, 

13.5.2013 

13000823 

13000824 

 יבוא

 יצוא

5,540 

2,418 

 47עמ' 

 48עמ' 

  44,854   סך הכל

 

סך הכל דמי מניה בגין פקידות  ₪. Bridge – 29,277-סך הכל דמי מנייה בגין פקידות ה

 ₪. 44,854 –האנייה 

 דולר. 20,882המהווים ₪  74,131 –סך הכל דמי מניה בגין סך הכל פקידות 

 בגין תשלומים שבוצעו לספקי הדלקהחזר תשלומים 

 תשלומים לספקי דלק

על לטענת התובעות הפרידו הצדדים בין התשלום לספקי הדלק לבין יתרת התשלומים.  .63

פז הדלק שסיפקו דלקים לאנייה )את חובה לחברות  Sisaמנת להימנע ממעצר האניה שילמה 

, נספח כ"ד לתצהיר דוד בריש, 20.5.2013)ראו החלטה מיום ( דולר 65,000 -כ, סך הכל ונברי

 אנייה. אספקת דלק ללא נותר חוב לתשלום בגין  משכך,. (1ת/

  Bridgeלאנייה  שסופקו יםדלקנותרה חייבת בגין  Sisaואולם, טוענות התובעות,  .64

 לסיכומי התובעות(: 77סעיף בהתאם לפירוט המופיע ב דולר 162,333בסכום כולל של 

  בדולרים יתרת חוב  מספר חשבון   תאריך     שם הספק 
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Navry Fuel 12.320.13  1997   14,900  

Navry Fuel 132014.3.  1998   29,800 

  44,700                  סיכום ביניים

Unex  7.3.2013  0086   206,143 

Unex  14.3.2013  0093   26,213 

Unex  12.4.2013  0135   91,530 

 (91,530)   10.4.2013יום ב Sisaסכום שהעבירה פחות 

 (114,997)   .132017.4יום ב Sisa שהעבירהסכום פחות 

בתמורה כתבי מהן ק וקיבלה לכלפי ספקיות הד Sisaלטענת טירן פרעה את חובות  .65

. על בסיס כתבי המחאה (340-353, עמ' 1/תלתצהיר מר דוד בריש,  והמחאת חיובים )נספח ל"

אלה הגישה טירן תביעה למעצר האנייה במצרים )שלא צלח( ובאיטליה. בית המשפט בבארי 

ערערה כנגד ההחלטה ובפתח הדיון בערעור  Sisa .קיבל את הבקשה למעצר האנייהשבאיטליה 

דולר )החלטת בית  140,000הגיעו הצדדים לכדי הסכם פשרה לפיו קיבלה טירן פיצוי בסך 

 (.357-369, עמ' 1ת/לתצהיר מר דוד בריש,  חל"-זפשרה צורפו כנספחים ל"משפט והסדר הה

דולר( בצירוף  22,333הפרש )תשלם להן את ה Sisaכי משכך, טוענות התובעות, הן זכאיות 

 דולר. 62,333סך הכל  –דולר  40,000הוצאות ניהול ההליך בבארי בסך 

; Ariande ;Nissos Rodosסיכום החוב הנתבע בגין שירותים אשר סופקו לאניות:  .66

 (: 87- 83הובא במסגרת סיכומי התובעות באופן הבא )ס'  Bridge -ו

 ;דולר 22,000 –פקידות  22דולר בגין פקידת אניה, סך הכל  1,000 א. 

 דולר; 341,268המהווים ₪  1,211,502 –החזר אגרות בהן נשאה טירן  ב. 
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 ;דולר 2,785המהווים ₪  9,888–דמי הסגר ששילמה טירן למשרד הבריאות  ג. 

 ;דולר 2,057המהווים ₪  7,302–דמי לשכת הספנות ששילמה טירן  ד. 

 ;דולר 20,882המהווים ₪  74,131–דמי שירות מניה  ה. 

 ;דולר 23,000 – למשאית ריקהדולר  100עלות טיפול בסך  ו. 

סך  –ביצוא  616-משאיות ביבוא ו 782דולר למשאית עמוסה לכל כיוון,  325 ז.

 ;דולר 454,350הכל 

₪   60,235 -–החזר בגין אשרות כניסה לישראל ששילמה טירן למשרד הפנים  ח.

 ;דולר 16,967המהווים 

₪  73,835 – 24.2.2013, ערבות מכס וביטוח עד יום ליוויהחזר עלויות בגין  ט.

סך  –דולר  25,155המהווים ₪  89,300-דולר ו 12,150דולר,  20,798המהווים 

 דולר; 58,103הכל 

 דולר; Bridge  - 62,333בגין תדלוק האניה  י. 

, בסך כולל של  Sisaהתשלומים בהם נשאו התובעות במתן שירותי סוכן נמל לסך הכל 

 דולר. 1,003,745

, Sisaידי -מהסכום לו זכאיות התובעות יש להפחית את הסכומים ששולמו לה על .67

 :תובעותה לסיכומי 84בטבלה בסעיף כמפורט 

 סכום תאריך  מהות התשלום

 בדולרים

 הערות

העברה כספית בסמוך 

 Bridge -לפקידת ה

נספח ב' לנספח כ"ג  ,13.1סעיף  40,000 19.3.2013

)תגובת התובעות לבקשת  1לת/
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ביטול המעצר בפני בית המשפט 

 לימאות(

, נספח ג' לנספח כ"ג 13.2סעיף  45,000 28.3.2019 העברה כספית שלא שויכה 

   1ת/תצהיר מר דוד בריש, ל

נספח ו' לנספח כ"ג  , 13.5סעיף  50,000 24.4.2013 העברה כספית שלא שויכה

 1ת/תצהיר מר דוד בריש, ל

נספח ז' לנספח כ"ג , 13.6סעיף  20,000 7.5.2013 העברה כספית שלא שויכה 

 1ת/לתצהיר מר דוד בריש, 

דמי הובלה שנגבו 

מהנהגים שהגיעו מירדן עד 

 הפלגה  – 26.4.2013ליום 

Nissos Rodos V. 1311 

 -החל מ

22.12.2013 

ועד ליום 

26.4.2013 

ראה פירוט גבייה ששלחה התובעת  234,220

 נספח ס"ב -30.4.2013ביום  1

 1לתצהיר מר דוד בריש, ת/

דמי הובלה שנגבו 

מהנהגים שהגיעו מירדן 

 Nissos Rodosבהפלגה 

V. 1312 

סכום המשלים את סך הכל הגבייה  23,490 5.5.2013

נכון למועד מעצר האנייה לסך של 

 ולרד 257,710

  412,710  סך הכל

 

 דולר. 591,035דולר =  412,710 –דולר  1,003,745סך הכל חוב: 

לא על העמלה יב חליפי המבוסס על הוצאות בלבד ובסיכומיהן ערכו התובעות תחש .68

דולר הלוך  650)דולר למשאית לכיוון  325של  fix price. במקום עליה הסכימו הצדדיםהקבועה 

שיירת  (, ליווידמי תשתית וניטול/סוורותחזור( נלקחו בחשבון העמלות בהן נשאה פסיפיק ) –

מר דוד בריש  של כמפורט במייל)דולר לטירן  100גבול, דמי טיפול בסך  ברמע , עלויותהמשאית

זו רשימה טובה "כי  Bulentעליו השיב מר  – 54-55, נספח י"ז לתצהירו, עמ' 19.2.2013מיום 

תחשיב . 1לתצהיר מר דוד בריש, ת/ 56עמ'  ,19.2.2013, מייל מיום "לעבור עליה בפגישה בשבת

לתצהיר מר דוד  58-59' , עמ24.2.2013מחיר כולל, כמפורט במייל מיום  זה הוחלף בתחשיב של

 בריש(. 
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כי  11.12.2017בישיבת יום  Bulentתן מענה לטענתו של מר יתחשיב זה ניצוין כי ב .69

Sisa שכן הוסכם כי , דבר לא חייבת לתובעותSisa 650דמי טיפול בסכום קבוע של תישא ב 

בהם נשאו התובעות בעוד בפועל למד כי התשלומים הרשמיים חזור(,  –משאית )הלוך דולר ל

הגם שמעבר לטענה הכללית לא הובא כל תחשיב  –( 25-31, ש' 24דולר )עמ'  300אינם עולים על 

 .Sisaלתמיכה, והטענה אף לא הועלתה בסיכומי או אסמכתא 

 לסיכומי התובעות(. 112-119דולר )סעיפים  527,730 –התוצאה 

עוד טוענות  , יש לקבוע כי הן זכאיות לסכום הנתבע.טוענות התובעותאשר על כן,  .70

כספי הפיקדון ( לפיה 6.4.2018מיום  תיעל כנה את הקביעה )בהחלטיש להותיר התובעות כי 

כי התנהלותה של  בהקשר זה מוסיפות התובעות. Hellenicולא על ידי   Sisaהופקדו על ידי 

Sisa  ב"כ וHellenic  ,אך מחזקים בימים שלאחר הטלת צו העיקול הזמני,  ,עו"ד אילן אורלי

זה של ולא   Sisaחשבונה של שהופקד בבית המשפט לימאות הינו  כי מקור הכסףאת הקביעה 

Hellenic .ין כי וציSisa   מקור הכספים לפיה  6.4.2018מיום טענה בסיכומיה כנגד קביעתי לא

בבנק  Sisaהנו חשבון הבנק שניהלה חברת  בהליך לימאותאשר הופקדו בקופת בית המשפט 

Garanti . או נימוקי  מנת לקצר, לא אפרט את כלל טענות התובעות בהקשר לכךועל משכך

  . כן עותרות התובעות כי אורה על שחרור הפיקדון שהופקד בקופת בית המשפט לידיהן.החלטתי

 כפי שהובאו בסיכומיה Sisaטענות  - 2ה.

  מכל אחד מהטעמים הבאים:יש לדחות את התביעה כנגדה   Sisaלטענת  .71

 השתק פלוגתא

וחברת טירן היו שותפות בפעילות    Sisaקבע בית המשפט לימאות כי  Sisaלטענת  .72

מיזם העסקי. השותפות להפסדיהן של החברות היו חלק מסיכון אותו לקחו . עסקית אשר נכשלה

 פלוגתא.קביעה זו מהווה השתק 

והציעה   - Sisaל חברת טירן היא אשר פנתה כי  Sisaאשר לשותפות העסקית טוענת  

משאיות וסחורות על גבי האנייה מנמל איסקנדרון לשינוע קו לה כי יחברו יחדיו לצורך הפעלת 

שיתפו פעולה החברות לכיוון ירדן וחוזר חלילה. היבשתי  ןשינוע, הבנמל חיפ ןבטורקיה, פריקת
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 – פעילותה תחוםתהא אחראית לעניינים השיווקיים והלוגיסטיים ב מהןכי כל אחת  ההבנתוך 

 . ביחד, קיוו שתי החברה להשיא רווחים משותפים. בטורקיה Sisaחברת טירן בישראל וחברת 

האנייה בלבד, תוך  נתאת טענת טירן כי הייתה סוכשפט לימאות בית המבפסק דינו דחה  .73

. הייתה מעורבת בייזומו, ניהולו, הפעלתו ושיווקומלאה במיזם ושותפה  שקבע כי טירן הייתה

ערעור שהגישה טירן לבית המשפט העליון נדחה. לעניין זה לאחר שנותרו על כנן  אלהקביעות 

 לפסק הדין:  67סעיף ל Sisaהפנתה 

"כל אלו מלמדים כי בין סיסה לתובעות שררו יחסים מסחריים 
שעניינם הפעלת קו ההובלות כולו, ללא כל קשר להלניק או 
לפעילותה של האנייה. זהו סכסוך בין שותפים עסקיים על 
מכלול עסקיהם, המעיד כי הקשר בין סיסה לתובעות לא היה 

 מבוסס רק על מינויה של טירן כסוכנת האנייה"  

 לפסק הדין:  71גם מסעיף כך 

"ניתן לסכם פרק זה ולקבוע כי מהראיות, החל מאופן יצירת 
הקשר הראשוני, דרך היקף הפעילות, דרישות התשלום 
והתנהגות הצדדים, מלמדים כולם על שותפות עסקית בהפעלת 

 הקו שבין התובעות לסיסה". 

תר את הטענה כי מעמדה חלוטות הן, ויש לדחות על א קביעותיו של בית המשפט לימאות 

 על בסיס קביעות אלה, המהוות השתק פלוגתא. ן נמלסוכשל חברת טירן היה של 

לה המשותפת אינם מקימים הפסדיה של חברת טירן כתוצאה מכישלון הפעילות העסקית  .74

של כל  רווחיםלהוצאות ויחס לתשלומי איזון בעילת תביעה. לכל היותר יכלה חברת טירן לתבוע 

זאת לא תבעה. נוכח זאת, יש להורות על דחית  - אחד מהשותפים במהלך פעילותם המשותפת

מצא מבזים את פסיקת בתי על מנת "שלא נין והשתק פלוגתא, התובענה בשל מעשה בית ד

 לסיכומים(.  24המשפט המחוזי והעליון" )ס' 

 טענות סותרות –השתק שיפוטי 

היא שחבה בתשלום  Helenicהתובעות עצמן סברו כי ף א,  Sisaזאת ועוד, טוענת  .75

 ות אלהמשטענבמסגרתה. והטענותש העלו כעולה מתביעתן למעצר האנייה , בהן נשאו האגרות

ניסיון נפסד להשית תוך  ןמשפט לימאות, ביקשו התובעות לתקן את תביעתהבית ידי -על נדחו
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 , לטענתן,שנכרתלהסכם חדשה וסותרת ביחס עובדתית העלאת טענה ו Sisaתשלומים אלו על 

היא  Hellenicמשטענו התובעות כי  הוצאותיהן. החזרשאת בל Sisaפיו על לו Sisa בינן לבין

 אין אדם יכול לטעון דבר והיפוכו"חל השתק שיפוטי בעניין זה שכן : " שחבה בהחזר הוצאותיהן,

 ((. 17.9.2007) בע"מח'ורי נ' ארמון ההגמון )קסר אלמוטראן(  1356/06)ע"א 

 חברת פסיפיק –העדר עילה 

הסכם נכרת   Sisa ביןכי בין חברת פסיפיק ל וחיהוכטענו וממילא לא  לאהתובעות  .76

תשלומים . עצם ביצוע לא נכרת כל הסכםבין הצדדים כי בעדותו אף מר דוד בריש אישר . כלשהו

תשלומים אשר בוצעו על ידי חברת ה. Sisaחברת לחייב את כדי  ודי ב לאעל ידי חברת פסיפיק 

 . הסכמות אלה אינן מחייבות אתחברת טירן בינה לביןהסכמות פנימיות בוצעו נוכח פסיפיק 

Sisa  .ואינן מקימות לחברת פסיפיק עילת תביעה נגדה 

בריש כי חברת פסיפיק קיבלה מר דוד בית המשפט לימאות אישר  בעדותו בפניזאת ועוד,  .77

עדות ב(, זאת בניגוד לגרסתו 3נ/-ל 16-19ש' , 49המגיעים לה מחברת טירן )ע' ים את הכספ

אישר כי חברת פסיפיק . מר דוד בריש אף (30-31ש' , 52לפיה אינו זוכר )ע' ה הליך זשמסר ב

חברת פסיפיק לא הציגה את כרטסת הנהלת לא זו אף זו, ה. בשמפעלה עבור חברת טירן ו

 . ויש לזקוף מחדל זה לחובתה – טענותיה בדבר החובהחשבונות שלה להוכחת 

בהם נשאה חברת  לשאת בתשלומים  Sisa לחייב אתמשאלו הם פני הדברים, אין מקום  

 בהעדר עילה.  - חברת פסיפיקשהגישה וממילא יש לדחות את התביעה   פסיפיק

 חברת טירן  –העדר עילה 

חברת טירן לא הוסמכה הסכם וממילא  לא נכרת מעולם  Sisaביןבין חברת טירן לאף  .78

האנייה. על חברת טירן היה לקבל את אישורה של של להיות סוכנת   Sisaידי חברת-על

לשפות   Sisa- לפני שביצעה את התשלומים. בהעדר הסכמה כאמור, אין להורות ל  Sisaחברת

ות את טיב ומהות את חברת טירן בהחזר הוצאות כללי ובלתי מוגבל. חברת טירן לא הוכיחה בראי

 להידחות. תביעתה בין השותפים, ועל כן דין נכרתו ההסכמות ש

 כי טירן לא הציגה תשובה Sisaאשר למיילים עליהם מסתמכת חברת טירן מציינת  .79

משכך, לא ניתן לומר כי מיילים אלה מבססים טענה לחבות חוזית למיילים ששלח מר דוד בריש. 
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 17.4.2013-24.4.2013בין התאריכים נערכה חלופת המיילים שעוד, מכלפי טירן. ו Sisaשל 

 תשלום אגרות הנמל. ביחס ללא ניתן למצוא סיכום  כשלושה שבועות לפני מעצר האנייה()

)נספח כ'  15.5.2013יום בבריש מר דוד ל  Bulent ששלח מר במיילאין לראות אף  .80

 שנדחתה. – Sisaלכל היותר מדובר בהצעת פשרה של ( הודאה בחוב. 1ת/לתצהיר מר דוד בריש, 

 ניתן ללמוד את הדברים הבאים:  ממייל זה

מחברת טירן מסמכים  Sisaלא קיבלה ( 15.5.2013עד למועד כתיבת ההודעה ) א.

ל מסמכים. התשלומים אשר סטים ש 6התומכים בדרישותיה הכספיות, למעט 

לחברת טירן היו "על חשבון" ומבלי שהתייחסו לחשבונית  Sisaידי -שולמו על

 ספציפית. 

בתשלומים,  ותתלבצע הפחפנתה מספר פעמים לחברת טירן בבקשה  Sisa ב.

  .Sisaהצדדים לא הגיעו לכלל הסכמה ביחס לסכומים בהם תישא ללמדך  כי 

דולר  300,000את הסכום המוצע ) לשלם Bulentמר כעולה מהמייל, הסכים  ג.

 הדולר הראשונים יועברו לספקיות הדלק( 100,000מתוכם שיופקדו בנאמנות, 

על  Bulentבכל הנוגע ליתרת החוב הנטען עמד מר  .צון טוב""כמחווה של ר

 Bulentמר . הצדדיםשני של  םידי אנשי הכספי-על שתיערךמקיפה  קיום בדיקה

ציין כי התשלום הסופי צריך להיות מוסכם , אלא הנטען לסכום החובלא הסכים 

 the final amount must be reviewed and agreed"על שני הצדדים: 

by both parties" .  

 רכיבי התביעה

הוגש במסגרת ההליך , אשר Bulent מר תצהירו שלל Sisaלעניין רכיבי התביעה מפנה  .81

הציע במסגרת  עולה כיממנו בבית המשפט לימאות )ואשר אינו יכול להתקבל כראיה בתיק זה(, 

 התחשבנות כוללת וכפשרה בין הצדדים, לשאת בתשלומים הבאים לחברת טירן:

 ;דולר עבור כל משאית )הלוך ושוב( 650סך של   .א

 .דולר עבור כל פקידה של אנייה 1,000סך של  .ב
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 לא. הא ותו

אגרות נמל; החזר תשלומים ) Sisaידי -ולא אושרו עללא הוסכמו רכיבי התביעה יתר 

דולר  100לספקי דלק לאנייה; דמי הסגר; דמי לשכת הספנות; דמי שירות מניה; עלות טיפול של 

 .  ()ערבות מכס(; פחת; עלויות ניהול Bayanלמכולה ריקה; החזר עלויות ויזה; עלויות ביטוח, 

אלפי מסמכים לא הצליח  ףמעבר לצירוו תביעתן. לא הוכיחהתובעות  כי מורם מן האמור .82

או רכיבי  , אופן ביצוע תחשיב החובהנתבעיםבריש בעדותו ליתן הסבר באשר לחיובים מר דוד 

לתמוך בתצהירו ובמסמכים ת לא היה מסוגל ומשהעד היחיד של התובע. (1-3ש' , 72יעתו )ע' תב

עיזבון המנוח ציון כהן  8493/06)ע"א  אין לקבלהשרו בגדר עדות שמועה נותר תצהי שצורפו לו,

מכאן כי אין בידי בית המשפט ((. 17.10.2010) ז"ל נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 .בטענות התובעותבסיס עובדתי המתיימר לתמוך 

 טעויות חישוביות

לא הובאו  דולר לכיוון  325במסגרת התחשיב ברכיב של דמי טיפול למשאית בסך  .83

מר לחברת טירן )עדותו של תשלומים אשר שולמו על ידי נהגי המשאיות עצמם ישירות בחשבון 

כי הועברו של מר דוד בריש עדותו . תחשיב זה אף אינו מתיישב עם (25-27ש' , 69בריש ע' דוד 

 (. 8-9ש' , 68משאיות )ע'  549רק 

מדובר בפגם  תתמוך בטענתה לחוב.חברת טירן לא הציגה כרטסת הנהלת חשבונות אשר  .84

נמנעה מלהעיד  אף רת טירןחבלהביא לדחיית התביעה.  ומהותי היורד לשורשו של עניין, ודי ב

אי העדת עדים אלו,  או כל עד אחר שיכול לענות על הסתירות העולות מתחשיביה. רו"ח מטעמה

כמו גם אי הצגת כרטסת הנהלת החשבונות של החברה, מעלים את החשד כי לו היו מובאים היו 

טענה טירן לסכומים גבוהים מאלה שנתבעו עוד, בסיכומיה זאת ו פועלים כנגד לחברת טירן.

 בכתב התביעה המתוקן. מדובר בהרחבת חזית אסורה.

  ראיות - ו

( וכן תצהירו של מר אנדוני פוטינוס 1בריש )ת/מטעם התובעות הוגש תצהירו של מר דוד  .85

(Andoni Fotinos/2( )ת ) ידי-עלהועסק אשר Sisa  מר דוד תצהירו של . 31.5.2013יום עד
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כרכים  4 -קלסרים שונים, אשר חולקו ל 12 -( לווה באלפי מסמכים, אשר קובצו ב1בריש )ת/

 ס"ח.  -"( וסומנו כנספחים א'I" ,"II" ,"III ,"IV)סומנו: "

במסגרת הבקשה להטלת עיקול על כספי הפיקדון שהופקד בקופת בית המשפט לימאות 

 ((.  1רו"ח גולדברג )מב/ו (4מר בלדה )מב/והבקשה לביטולו נשמעו אף עדותם של 

Sisa  לא הגישה תצהיר מטעמה. 

  .בטענות הצדדיםסדורים לנגד עינינו, אדון והטענות  עתה, לאחר שהעובדות 

 דיון והכרעה  - ז

 מהלך בירור המחלוקות – 1.ז

בכל הנוגע להפעלת הסכם הקו  Sisa חברת מטעםלטענת התובעות מונו כסוכן נמל  .86

 , כמו גם נתיב ההובלה היבשתי מנמל חיפה לגשר שיח' חוסיין וחזרה.Helenicשנכרת בינה לבין 

כאיות להחזר אגרות הנמל בהן נשאו, כמו גם ההיטלים הן ז Sisaמכוח מינויין כסוכן נמל של 

 Sisa -. התובעות מצביעות על כך ש Sisaוהתשלומים בהן נשאו מכוח מינויין כסוכן נמל של 

כי התובעות מבקשות יש לדחות את טענתה להיקפן. משכך, הייתה מודעת לחיובה באגרות נמל ו

. בכל הנוגע לשינוע המשאיות לגשר שיח' להטיל עליה החזר הוצאות בלתי מתוחם ובלתי מוסכם

בשל פועלן של  Sisaבהם תישא קבועים ביחס לסכומים  חוסיין וחזרה הגיעו הצדדים להסכמות

שות במהלכן פגיסגרת מיילים שהוחלפו בין הצדדים והועלו על הכתב במ הסכמות אלוהתובעות. 

 דולר למשאית(. 650מים אלה )אף לא חלק בעדותו על סיכו Bulentמר הגיעו הצדדים להסכמות. 

שאינה מקימה לתובעות עילת תביעה  – כי בין הצדדים נוצרה שותפות Sisaמנגד, טוענת  .87

 .שפט לימאות )היוצר השתק פלוגתא(בית המבפסק דינו של . כך נקבע ביחס להחזר הוצאותיהן

. כך ביחס לחברת Sisaהתובעות לא הוכיחו כי נכרת הסכם ברור ומפורט בינן לבין זאת ועוד, 

 Sisaטירן, כך ביתר שאת ביחס לחברת פסיפיק, שאף התובעות מודות כי לא נכרת בינה לבין 

כי התובעות מושתקות מכוח השתק שיפוטי להעלות את הטענות  Sisaהסכם כלשהו. עוד טוענת 

המהוות את עילת תביעתן, משהן עומדות בסתירה לטענותיהן במסגרת ההליך שניהלו בבית 

 שפט לימאות.המ
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כי אלה לא הוסכמו בין הצדדים, כעולה מהיעדר  Sisaאשר לרכיבי התביעה טוענת 

. לחילופין 15.5.2013למיילים ששלח לה מר דוד בריש, כמו גם המייל שלו מיום  Sisaתשובה של 

 Sisaדולר לפקידת אנייה.  1,000-דולר למשאית ו 650לחיובים בסך  Sisaולכל היותר הסכימה 

 מעולם לא הסכימה לשאת בכלל הוצאות התובעות באופן בלתי מוגדר וקצוב.

 יתקדם הדיון באופן הבא: נוכח המחלוקות .88

קביעות בית המשפט לימאות באשר למערכת היחסים שנכרתה בין הצדדים והאם  א.

 -יצרו השתק פלוגתא; ככל והתשובה שלילית 

ות מניעות או השתק רלימאות יוצהאם טענות התובעות בפני בית המשפט  ב.

המונע מהתובעות מלהעלות טענותיהן למערכת יחסים חוזית בין  שיפוטי

 –; ככל והתשובה שלילית הצדדים

 -הסכם; ככל והתשובה חיובית  Sisaהאם נכרת בין התובעות או מי מהן לבין  ג.

 ;שנכרת מהם חיובי הצדדים מכוח ההסכם  ד. 

 דיון ברכיבי התביעה. ה. 

  השתק פלוגתא מהו - 2.ז

כב'  עמד 642( 1, פ"ד נד)סררו נ' נעלי תומרס בע"מ 1041/97ע"א פסק הדין שניתן בב .89

 : כדלקמן השתק פלוגתא על התנאים המגבשים השופט אילן

דין המבקש לשוב -"השתק פלוגתא מקים מחסום דיוני לבעל
 הדין-ולהתדיין בשאלה עובדתית מסוימת שכבר נדונה בין בעלי

 בהתדיינות קודמת אם מתקיימים ארבעה תנאים, והם:

א. הפלוגתא העולה בכל אחת מההתדיינויות היא אכן אותה 
 פלוגתא, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים.
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ב. קוים דיון בין הצדדים באותה פלוגתא במסגרת ההתדיינות  
הראשונה, ולצד שנגדו מועלית טענת השתק בהתדיינות השנייה 

 המשפט ביחס לאותה פלוגתא.-בביתהיה יומו 

-ג. ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או מכללא של בית
קביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל המשפט באותה פלוגתא, ב

 מצא הנובע מהיעדר הוכחה.ממ

הדין שניתן בתובענה -ד. ההכרעה הייתה חיונית לצורך פסק
 הראשונה".

דיינות השנייה היא בין אותם הצדדים, בין ההתהשתק פלוגתא יכול ויקום מקום בו  .90

המונח  להתדיינות הראשונה.לצדדים ( privity)חליפיהם או בין מי שיש להם "קרבה משפטית" 

משום "קרבת העניין" של צד זר להליך לעניינו של אחד "בהם גם מצבים  כולל "קרבה משפטית"

מטעמים שבמדיניות משפטית מבעלי הדין ביחס לנושא ההתדיינות יש להשוות את מעמדו, 

, דבר השתק פלוגתא )ראו נינה זלצמןהכלל ב דין, לצורך החלתה, לזה של בעל ומשיקולי צדק

הרחבת תחולתו של מעשה , איר((; מיכאל בן י1991) 378-376 דין בהליך אזרחי-בית-מעשה

ע"א הדין ב פסקי(; ראו גם 1989) 302ספר יצחק כהן  ,בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם

מלמד נ' קופת החולים  3097/02(; ע"א 1976) 32-33, 29( 1, פ"ד לא)עמרם נ' סקורניק 718/75

 ((. 2004) 511( 5, פ"ד נח)של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

הסטייה מן התנאי בדבר זהות הצדדים נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט על פי  .91

נסיבותיו הפרטניות של המקרה שבפניו. בבוחנו שאלה זו ישקול בית המשפט, האם בהחלת 

צדק והאם המבקש להחיל את ההשתק עושה -השתק פלוגתא במקרים כאמור עלול להיגרם אי

פוליבה  9647/05ע"א ; 1.7.2003)לא פורסם,  נ' תאומים ברנוביץ  6830/00זאת בתום לב )רע"א 

רע"א ; 34-36(, פסקאות 22.7.2007) אל אגף המכס ומע"מ ומשרד המסחרבע"מ נ' מדינת ישר

 ((.  2002) 683, 673( 1), פ"ד נזצוריאנו נ' צוריאנו 7831/99

 לעניינינו.  מכאןו

בשים לב לכך שהתביעה שהוגשה לבית המשפט לימאות הייתה תביעת חפצא )שעבוד  .92

האנייה ומימושו לשם פירעון החוב הנטען( נסב ההליך בעיקרו על היחסים שבין התובעות לבין 

נדונה בהקשר לשאלה  Sisaמערכת היחסים בין התובעות לבין  .Hellenicחברת בעלת האנייה, 

לחייבה בחיובים  במסגרת הסכם הקו שנכרת בין שתיהן Hellenicידי -על Sisaהאם הוסמכה 

http://www.nevo.co.il/case/5915547
http://www.nevo.co.il/case/5915547
http://www.nevo.co.il/case/5915547
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ידי -לא הוסמכה על Sisaקבע בית המשפט לימאות כי  בהקשר זה. כגון התובעות –כלפי צד ג' 

Hellenic.בעלת האנייה, להתחייב כלפי התובעות בשמה , 

הסכם כי לימאות קבע בית המשפט  Sisa לבין  Hellenicאשר למערכת היחסים שבין   .93

הקו לא יצר שותפות בין החברות וכי הפעלת הקו לא הייתה "מיזם משותף" של שתיהן, אלא כי 

Hellenic  קיבלה על עצמה לשמש מוביל ימי של הקו כנגד דמי הובלה שישולמו לה לפי היקף

אילו הוסכם על מיזם  אין בהסכם הקו כל סממן של שותפות כפי שניתן לצפותהמטענים שיובלו. "

משותף, כגון חלוקה ברווחים ובהוצאות, מעורבות של הלניק בכל שלבי ההובלה, באיתור 

למסקנתו זו מצא חיזוק לפסק הדין(.  42)סעיף  המטענים, גביית דמי ההובלה מהלקוחות וכדו'"

 . Hellenicשאינה בבעלות ,  Bridgeשותפה גם האנייה בית המשפט בכך שבקו ההפלגות 

, לעומת זאת, לימאותקבע בית המשפט   Sisaביןאשר למערכת היחסים שבין התובעות ל .94

, גביית דמי הובלה, טיפול בהובלה היבשתית ועוד טירן נטלה חלק ממשי בשיווק ההובלותכי 

לקוח  -לפסק הדין( וכי בין הצדדים התקיים "קשר מסחרי" החורג מגדר יחסי סוכן  58)סעיף 

 (:הדיןלפסק  61סעיף )

"מן האמור ניתן להסיק כי תפקידן של התובעות לא היה 
לשמש כסוכנת אנייה בלבד, תפקידן היה רחב הרבה יותר והן 
עסקו בכל פעילות קו ההובלות, לרבות ההובלה היבשתית, 
מכירת הכרטיסים, התקשרות עם סוכן או נציג בירדן, ליווי 

על קשר השיירות, טיפול בנהגים וכדומה. כל אלו מעידים 
 מסחרי בין התובעות לסיסה". 

 לפסק הדין(: 80ובהמשך )סעיף  

"כאן ראוי להזכיר כי טירן לא שימשה בתפקיד של סוכן אנייה 
בלבד. בין אם הייתה שותפה עסקית של סיסה ובין אם שימשה 
רק כסוכן של סיסה, ברי שהיקף פעילותה היה רחב משל סוכן 
אנייה. לעדותו של דוד בריש מונתה טירן לשמש כסוכן קו 

liner agent מאשר תפקידו  . תפקידיו של סוכן קו הינם נרחבים
של סוכן אנייה )ראו למשל את נוסח ההסכם לדוגמה בדבר מינוי 

 The Federation of nationalסוכן קו שפורסם על ידי 
Associations of ship Brokers and agents 

)www.fonasba.com( . 

http://www.fonasba.com/
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סוכן קו, בשונה מסוכן אנייה, אינו מטפל רק בסידורי הנמל 
בעגינתה של האנייה ובפריקת או העמסת המטען, אלא עוסק גם 

 בהתקשרות עם לקוחות, בגביית דמי הובלות וכדומה". 

תובעות התקיימה בין הל  Sisaבין  כימורם מהאמור עד כה כי בית המשפט קבע  .95

 –סוכן אנייה  ממערכת היחסים שביןסקית משותפת, רחבה , או פעילות ע"שותפות עסקית"

שנכרתה מערכת ההסכמית תוכנה של הבית המשפט לא קבע ממצאים באשר לדא עקא, . ולקוחל

בית המשפט שקבע כל . במסגרתה בין הצדדים, היקפה או טיב החיובים שנטלו על עצמם הצדדים

שלם לתובעות עבור השירותים המוסכמים בין סיסה לתובעות הוסכם כי תבהקשר זה הוא כי "... 

ותשפה אותן בגין תשלומים ששילמו וכי דרך התשלום תיעשה באמצעות קיזוז הדדי של החיובים 

 (.לפסק דינו 86סעיף )..." 

במסגרת התביעה שהוגשה לבית המשפט לימאות נתבעו החובות המובטחים עוד, זאת ו .96

בית המשפט לימאות לא . בלבד לחוק הספנות 40-41בשעבוד ראשון על האנייה, כאמור בסעיפים 

)ונובעים מההובלה היבשתית של  טוענות התובעות במסגרת תביעה זו ןדן בחובות האחרים לה

לא קבע ממצאים ביחס להסכמות אליהן הגיעו פסק דינו של בית המשפט לימאות . המשאיות(

לא קבע בית המשפט לימאות הצדדים במסגרת המיזם העסקי המשותף, תוכנן והיקפן. ממילא 

לפיה בית המשפט לימאות קביעת ודוק: ממצאים בשאלת קיומו של החוב הנתבע, גובהו ורכיביו. 

לקוח, אין  –הינה פעילות של שותפות עסקית החורגת מיחסי סוכן אנייה  Sisa -התובעות ו פעילות

 בים הנובעים הימנה.קבוע ממצאים ביחס למהות הפעילות המשותפת, גבולותיה והחיובה כדי ל

ביחס כי בית המשפט לימאות לא קבע ממצאים פוזיטיביים מורם מהאמור עד כה 

)למעט הקביעה כי מדובר  לתוכנה, היקפה וטבעה של השותפות העסקית שנכרתה בין הצדדים

הפרה חיובים שנטלה  Sisa, האם לקוח( –בפעילות עסקית משותפת החורגת מגדר היחסים סוכן 

  חוב כלפי התובעות ומה שיעורו. Sisa-על עצמה במסגרת שותפות זו, האם נותר ל

 וטענות עובדתיות סותרותהשתק שיפוטי  - 3ז.

בית המשפט לימאות את טענות התובעות  דחייתאין כל פגם בתיקון כתב התביעה נוכח  .97

. לא זו חבה כלפיה בהחזר האגרות ששילמה בגין פקידות האנייה את נמל חיפה Hellenicכי 

, הן לא יכלו שלא לעשות כן נוכח לתקן תביעתן נוכח קביעות אלהבלבד שהתובעות רשאיות היו 

אין . ודוק: Sisaטוענת כפי ש -  ביחס לקביעות בית המשפט לימאות דין-מעשה ביתקיומו של 
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כנגד בעלי דין שונים. יש מניעה מקבלת הסכום פעמיים טיות זהות משפטענות מניעה מהעלאת 

  מה שלא קרה בענייננו. –

לתקנות סדר  72 אף לא מצאתי כי התובעות העלו טענות עובדתיות סותרות בניגוד לתקנה .98

-, מחד גיסא, וHellenicהטענות למערכת היחסים בינן לבין . 1984-הדין האזרחי, התשמ"ד

Sisa באופן  –, מאידך גיסא, הן טענות משפטיות חלופיות המבוססות על מערכת עובדתית זהה

 .)ב( סיפא(72)תקנה  התואם את התקנות

 הטענה לשותפות – 4.ז

נוצרה בין הצדדים שותפות. כאמור, דחיתי טענה זו ככל והיא מתבססת על  Sisaלטענת  .99

י ויש לדון סגבכך לא ככלל, השתק פלוגתא על בסיס פסק דינו של בית המשפט לימאות. ואולם, 

 בטענה לגופה. אף 

את טענתה כי לא הגישה בהליך זה תצהירי עדות ראשית ולא זימנה עדים.  Sisaכאמור,  .100

על פסק דינו של בית המשפט לימאות. טענה זו  Sisaביססה  התובעות נכרתה שותפות לביןבינה 

, מהם זכויות וחובות מה היו תנאיהלא הבהירה כיצד ומתי נוצרה שותפות זו,  Sisaדחיתי. 

שצברה או אף מה היו הרווחים בין השותפים הצדדים לשותפות, מה הייתה חלוקת הרווחים 

כל ראיות  Sisaעובדות שבשליטתה הייחודית. ממילא לא הביאה  –בעת פעילות הקו השותפות 

בהקשרים אלה, לא הציגה מסמכים המעידים על חשבונות בנק משותפים, פירוט של רווחים או 

דוח הפסדים. למעשה, די בכך להביא לדחיית הטענה, שנטענה בעלמא וללא כל ביסוס, משפטי 

   ה אף אינה מתיישבת עם העובדות שהובאו בפניי.למעלה מן הדרוש אציין כי הטענאו עובדתי. 

"חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות כ פקודת השותפויות מגדירבסעיף ההגדרות  .101

מנהלים יחד עסק לשם הפקת "הקשרים שבין בני אדם ה-כ מוגדריםקשרי שותפות  .שותפות"

משלא נחתם הסכם שותפות כתוב בין "כל משלח יד שמותר לעסוק בו". -" ו"עסק" כרווחים

ע"א )ראה:  Sisaקיומו של הסכם זה מונח על כתפי את הטענה להצדדים, נטל הראיה להוכיח 

  ,239( 1פ"ד ל"ד) קן תור נ' גלבוע609/78 (; וכן ע"א 14.3.1996) אהרון נ' שוחט 1763/93

  נטל זה לא הורם, אף לא מקצתה.(. 248

וליתר דיוק, האם עובדתית, הקביעה האם מערכת של שותפות לפנינו, הינה קביעה  ודוק, .102

הצטברותם של העובדות יש בהן כדי להצביע על קיומה של שותפות כקביעה משפטית )ראו 

http://www.nevo.co.il/case/22695067
http://www.nevo.co.il/case/22695067
http://www.nevo.co.il/case/22695067
http://www.nevo.co.il/case/17928711
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,  תנעמי נ' חמסי 167/89ע"א ;  יונה לוי נ' נחלת א.מ בניה ויזום בע"מ 7065/15לעניין זה ע"א 

קבע הנשיא  851( 5פ"מ מו) מנשה שוורץ נ' ישראל רנן 727/88בע"א   ((.7.4.1992) 10פסקה 

 שמגר את סימני ההיכר לקביעה כי יחסים בין הצדדים הינם יחסי שותפות באופן הבא:  

ולים להטות את הכף לכאן או להלן חלק מסימני ההיכר שיכ"
 ...לכאן

 כוונת הצדדים להיות שותפים. 

)תמר  יני שותפות בישראלדבנקודה זו מפרט  יהודאי בספרו 
 :32תשמ"ט( 

על חוזה שותפות יש להחיל את דין החוזים הכללי, וכמו בכל '
חוזה, כך גם בחוזה שותפות, יש לראות בכוונת הצדדים ליצור 
יחסים משפטיים תנאי לקיום החוזה, ותנאי זה בא לידי ביטוי 
במונח גמירת הדעת . המבחן לקיום גמירת הדעת יהיה, בדרך 

אוביקטיבי, היינו, השאלה תהיה אם בנסיבות כגון  מבחן כלל,
אלה היה אדם סביר למד מן ההצעה שהופנתה אליו על כוונה 

 .'ליצור יחסים משפטיים

 .הצגתם של הצדדים לציבור כשותפים

 .השתתפות הצדדים ברווחי העסק

 שכם של היחסים בין הצדדים " מ

השותפויות; לפקודת  2)בשים לב לכללים המנויים בסעיף 
לפיהם לא כל שיתוף ברווחים מהווה שותפות כהגדרת החוק; 

 שם(.   ורא ,וכן יתר הכללים המחריגים

 : הסממנים שנמנוכי מתקיים ולו סממן אחד מ Sisaבענייננו לא הוכיחה  .103

שם עסק משותף לכי הצדדים ינהלו לא הוכיחה כי כוונת הצדדים הייתה  Sisa א. 

כל אחד מהצדדים ביקש להשיא שאין מחלוקת כי  הגם) משותפת השאת רווחים

הציג מר דוד (. היפוכו של דבר. מהמיילים שפעילות משותפתשל על דרך  רווחיו

ההוצאות והחיובים בהם תחייב טירן את בריש, במסגרתם פירט שוב ושוב את 

Sisa המשא ומתן שהתנהל בהקשר זה )כעולה משינוי הסכומים( וקבילתו כי ,

וכי הסכומים המוסכמים לא משאירים לטירן מרווח  "took the beating"טירן 

http://www.nevo.co.il/case/17940573
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פעלו  Sisa-כל אלה מצביעים על כל שטירן ו –רווחים מעבר להוצאות שפורטו 

חים, בין השאר על חשבון הצד כצדדים נפרדים, המבקשים כל אחד להשיא רוו

ומיום  28.10.2012ום מי Sisa בין מר דוד בריש לבין מנהלי)ראו תכתובת  האחר

לתצהיר נספח ט' , ת ותמחור השירותים בגוף התכתובותעלויוביחס ל  19.2.2013

 ;(1ת/מר דוד בריש, 

בהקשר זה, הוכיחו התובעות כי . הוצגו כשותפיםהצדדים לא הוכיחה כי  Sisa ב. 

)נספח ח'  כאל סוכנות עמה הם עובדים בישראלהתייחסו לטירן  Sisaפרסומי 

נת הנמל סוכ התייחסה לטירן כאלאף  Sisa. (1ת/לתצהיר מר דוד בריש,  51עמ' 

 17.10.2012מיום  מיילים)שלה במסגרת ההתכתבויות שנערכו בין נציגי הצדדים 

  Sisaועוד, המסקנה כי ההסכמות בין הצדדים כללו חיוב של . (24.2.2013 -ו

מהודאת אורגנים של לשאת בעלות השירותים שהעניקו לה התובעות נלמדת גם 

Sisa  (2)ת/ מתצהירו של מר אנדוניבקיומו של חוב כלפי התובעות. כך עולה 

כי ההכנסות  2013אפריל  - חודשים מרץהבריש במהלך מר דוד התחייב בפני כי 

(, ולרד 182,000ממשלוח הראלי אשר היה צפוי להגיע לחיפה )הכנסות בסך של 

ה חרף ההכר כלפיהן. דא עקא, Sisaשל  יועברו לידי התובעות, לכיסוי חובה

 5לעשות שימוש אחר בכספים אלו )סעיף  Sisaהעדיפה בקיומו של חוב, 

מר דוד בריש ל Bulent ממייל ששלח מרכך גם עולה  .(2ת/לתצהיר מר אנדוני, 

  Sisa הודה כי אין מחלוקת כי במסגרתוהאנייה,  מעצר אחר , ל15.5.2013ביום 

שריר וקיים כלפי בחוב  Sisaה של . הודאת("sum") חייבת לתובעות כסף

 - יחסים מסחריים )קחנקשרו תובעות לבין ה  Sisa מלמדת  כי ביןהתובעות 

 ;שבין רווחים להפסדים תן( ולא יחסי שותפות המסדירים תשלומי איזוןו

לא טענה וממילא לא הוכיחה כי ההחלטות העסקיות התקבלו בשיתוף  Sisa ג. 

השפעה על החלטותיה העסקיות שהי כי לתובעות הייתה איזואו אף התובעות 

י טירן לא כ Bulentבעדותו בפני בית המשפט לימאות אישר מר  .Sisaשל 

לתצהיר מר  ח")נספח מחכירת האנייה לתיקונים לו או הייתה צד להסכם הקו, ל

כי  ,הוכיחהוממילא לא  ,לא טענה Sisa. (9-15ש' , 145עמ' , 1ת/דוד בריש, 

. גם כאן ההפך הנהלת חשבונות או חשבונות בנק משותפיםוהתובעות ניהלו היא 

הוא הנכון, כעולה מהמאמצים הכבירים שהשקיעו התובעות בניסיון לקבל את 

מסרבת להמציא את  Sisa -, תוך שGarantiבבנק   Sisaדפי החשבון של 
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ברווחי  חלקנטלו כי התובעות לא טענה וממילא לא הוכיחה  Sisa. המסמכים

. בנסיבות אלה, טענתן כי על )שכאמור, לא הובהר שיעורם( השותפות הנטענת

  בהפסדים לוקה בחוסר תום לב של ממש. קחת חלקהתובעות ל

אספה מהנהגים כספים )ראו תכתובת מיום באחת ההפלגות הודתה כי , טירן אכן  

 234,220של ( בסכום כולל 1ת/לתצהיר מר דוד בריש, נספח ס"ב  30.4.2013

כפי שקבע בית המשפט לימאות, על  אולם .(קיזזה מתביעתה)סכום אשר  ולרד

, תוך Sisaעשתה כן עבור טירן כאחד,  Bulentבסיס עדויות מר דוד בריש ומר 

לפסק  80-81הסכומים שגבתה את הסכומים המגיעים לה )סעיפים שקיזזה מ

 הדין(.

של מר אנדוני בהליך זה  המסקנה כי בין הצדדים לא נכרתה שותפות נתמכת גם בעדותו  .104

   (:9-20ש' , 75)עמ' 

תה הסוכנת הממונה בישראל מטעם י"ת. לא שותפות. טירן הי
סיסה. לשאלת בית המשפט על מה אני מבסס את קביעתי זו אני 

יתה שום שותפות בין טירן ימשיב שעל המיילים שראיתי. לא ה
 לסיסה. 

 תה יודע מה היחסים המסחריים בין טירן לסיסה?ש. איך א

 יתה הסוכנת של סיסה בישראל.ית. עניתי על זה קודם טירן ה

 ש. אתה אומר זאת על רק על בסיס מיילים?

ת. כשראיתי שגובה החוב של סיסה לטירן נעשה גבוה, דיברתי 
בר על מנת שאוכל לשלוט עם מר בולנט וביקשתי ממנו הס

במקרה, וכך אני יודע שטירן וסיסה לא היו שותפות. לשאלת בית 
 .. המשפט אני אכן מתכוון שמר בולנט אמר לי את זה

 ש. הרי לא שאלת את מר בולנט האם אתם שותפים.

ת. נכון, רק שאלתי מה טיב היחסים בינינו לבין טירן, מה 
ם טירן, והוא אמר אין התועלת שאנו מקבלים משיתוף הפעולה ע

 שום תועלת )בנפיט(. הוא פשוט הסוכן שלנו בישראל". 

 : ברישדוד מר כך גם עולה מעדותו של  
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אתה עשית עסקת שותפות עם סיסה לפיה כל אחד מכם  …"ש. 
ים באיזה שהיא צורה קמשלם חלק מההוצאות ואתם מתחל

 אבל זו היתה הקונספציה?  ,ברווחים

הרווחים שלנו היינו , את ההכנסות שלנוזה כמובן מוכחש, ת. 
, דולר 650 -דברים האחרים שגבינו מצריכים להפיק מה

מהביטוח והדברים האחרים אבל לא אתן פירוט מה הרווחנו 
עם סיסה בכל וכמה, אני מכחיש את התאוריה שהיינו שותפים 

ע' וכן ב 22-23, ש' 58ע' ובהמשך ב 7-9' , ש58צורה שהיא" )ע' 
 (.27-28ש'  58

 כל עדויות או מסמכים. Sisaכנגד ראיות אלה לא הציגה  

בין התובעות נוצרו יחסי שותפות, לכי בינה  Sisaת מכלל דברים אלו, אני דוחה את טענ 

האם נכרת בין  –ומכאן לשאלה העיקרית אשר יש בה להביא לביטול חובותיה כלפי התובעות. 

 הצדדים הסכם ומה תוכנו. 

  בין הצדדים מערכת היחסים - 4ז.

מהראיות שהוצגו בפניי עולה כי בין הצדדים נכרת שיתוף פעולה מסחרי בהפעלת הקו.  .105

אנייה, מכרה כרטיסים ודאגה להעמסת האנייה בטורקיה.  Sisaבמסגרת שיתוף פעולה זה חכרה 

בנמל חיפה ובגדר כך נשאה באגרות שהוטלו  Sisaטירן פעלה כסוכנת הנמל של האניות שחכרה 

ידי נמל חיפה, בין בעצמה ובין באמצעות חברת פסיפיק, שמונתה לעמילת מכס. כן דאגה -על

. טירן אף ונשאה בכלל התשלומים בהם נושא סוכן נמל טירן לפריקת האניות ושחרור המטען

קבלת בגדר כך דאגה טירן לבין נמל חיפה לגשר שיח' חוסיין. היבשתי, הפעילה את הקו בחלק 

לנהגים, ליווי לנהגים שאינם נושאים רישיונות נהיגה תקפים בישראל, לישראל אשרות כניסה 

ליווי בגשר שיח' חוסיין ועוד. כך גם בכל הנוגע , תשלומי מכס, ליווי לשיירות, תשלום אגרות

 והנהגים מגשר שיח' חוסיין לנמל חיפה.למסע המשאיות 

לשלם לה סכומים  Sisaנטלה על עצמה חברת טירן התחייבה חברת כנגד התפקידים ש 

 מוסכמים.

שני סוגי שירותים שונים.  Sisa-העניקו התובעות ל שיתוף הפעולה המסחריבמסגרת  .106

הסדרת וניהול הובלת המשאיות לגשר שיח' חוסיין  –שירותי סוכן ועמיל מכס. והשני   –האחד 
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לשאת בשני סוגי  Sisaבתמורה לשירותיהן התחייבה וחזרה, לרבות כל ההוצאות הכרוכות בכך. 

 תשלומים:

הינן  ההוצאות אל .כסוכן נמל ההוצאות בהן נשאה טירן מתוקף תפקידההחזר  א. 

ות בין התשלומים . ניתן למנלסוכןהוצאות "קבועות", אשר משולמות ברגיל 

החזר תשלומי הדלק דמי לשכת ספנות; דמי מנייה; הקבועים: החזר אגרות נמל; 

 בהן נשאה טירן לשם פריקת האנייה ושחרור המטען.ויתר ההוצאות 

( אותם התחייבה Husbanding) "דמי פקידה"כן נכללו בסוג זה של תשלומים   

Sisa  דת אנייהדולר בגין כל פקי 1,000 –לשלם לחברת טירן.  

, לא נערכו Sisaמשמדובר בתשלומים קבועים אשר הוסכם כי תישא בהם   

, ביחס לגובהןל משא ומתן היה ניסיון לנהלגביהן התכתבויות ואף דומה כי לא 

אלא היה ברור לצדדים כי אלו התשלומים אשר עליהם לשאת עבור שירותים 

 .וניות וקבלותאלו. תשלומים אלו היו אמורים להתבצע כנגד הצגת חשב

עולה כי היה מודע לצורך לשלם תשלומים אלה בפירוט  Bulentמעדותו של מר   

 Sisaפירוט אגרות הנמל והודאתו כי לעניין זה ראו גם .(8-17, ש' 146)עמ' רב 

לתצהיר שהגיש לבית המשפט לימאות )נספח י'  14התחייבה לשאת בהן בסעיף 

  (.63לתצהיר מר דוד בריש, עמ' 

"In general, TIRAN was to handle the NR in 
Haifa and was to pay the NR's port dues 
(such as berthage, lighthouse, harbor, 
garbage removal, bilge water removal, sea 
pollutuin prevention) + a fix charge of USD 
1,000 per call. With respect to the cargo, 
TIRAN was to pay for discharge/loading 
operations and for the transshipment of the 
cargo (trailers) from Haifa to Jordan (SHB) 
and back from Jordan to Haifa + a fix charge 
USD 650 per trailer (for round trip)" 

לתצהיר מר דוד נספח מח כן ראו לעניין זה עדותו ב)
-446, עמ' 5, ש' 149עמ'  – 21, ש' 148; ע' 1ת/בריש, 

447) 
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בהליך אשר נוהל בבית המשפט לימאות   Bulentמר חקירתו של עולה מגם כך  

כי אף אישר כי נספח ז' לתצהיר מר דוד בריש  Bulentמר . (9-15ש' , 145עמ' )

נשאל באופן מפורש שנערכה בין הצדדים. כשהמסמך מהווה סיכום של הפגישה 

 (:8-17, ש' 146ידי בית המשפט האם דחה את הסיכום השיב )בעמ' על 

"A: No, I didn't reject it. It was a part of our 
agreement actually, because we've started 
with Tiran to negotiate about this project in 
October, and this project was not only 
covering the agency ships in port, it was 
covering full body of the project. 

Judge: The whole project? 

A: Whole project, including שייח חוסיין 
bridge operations, customs, immigration, 
combos security trucks, visas, it was a 
complete package, therefore to handle this 
package obviously formally a ship needs a 
port agent's ship, so somehow like a natural 
outcome of this agreement, they appointed 
themselves as the shipping agent which I 
was agreed".  

 (. 25-26ש' , 57ע' ; 17-21, ש' 57כך גם עולה מעדותו של מר דוד בריש )ע'    

גם עולה מחילופי המיילים בין  Sisaהמסקנה כי טירן מונתה לסוכנת נמל מטעם 

, 17.10.2012מייל של מר דוד בריש מיום הצדדים. לעניין זה ראו, בין השאר, 

למייל נכתב שטירן תהיה  11סעיף ב, 44, עמ' 1נספח ז' לתצהיר מר דוד בריש, ת/

 . הסוכנת בישראל ובגשר שייח חוסיין

 תפרע Sisaשאת תמורתן ביקשה כי  את חשבוניות הנמל Sisa-שלחה לטירן אף 

ואילך; מייל  160, נספח ט"ו לתצהיר מר דוד בריש, עמ' 13.12.2012)מייל מיום 

לו צורפה טבלה  2.5.2013מייל מיום ואילך;  182, עמ' 26.12.2012מיום 

ואילך  200מכוח פקידות האניות עד אותו מועד, עמ'  Sisaמפורטת של חיובי 

)נספח ט' לתצהיר מר דוד  24.2.2013במייל המסכם מיום כך, לדוגמא,  ועוד(.

 D/A will from now"למייל( ציין מר דוד בריש כי:  2, סעיף 58בריש, עמ' 



 
 Hellenic Seawaysפסיפיק אטלנטיק ליין )ישראל( בע"מ ואח' נ'  40060-05-13 ת"א

Ltd 'ואח 
 

 84מתוך  75

on show the port charges for the vessel at Haifa (with all port 

invoices) husbanding for each call usd 1,000, usd 650 for each 

round trip Haifa to SHB and back to Haifa …"  

Sisa  ולא טענה כי הדרישה  חשבוניות הנמל שנשלחו להלא כפרה בחובה לשלם

אינה מתיישבת עם ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים )לעניין זה ההבהרות 

  (.207, עמ' 10.5.2013מר אנדוני מיום  והמסמכים שהתבקשו במייל של

לשלם עבור שירותים נלווים לשירותי הסוכן,  Sisaתשלומים אותם התחייבה  ב. 

וסיין ח 'ובכלל זה שירותי הליווי אותם סיפקו התובעות למשאיות עד מעבר שייח

תשלומי עלות ליווי השיירות כמו גם . בכלל זה נשאו התובעות גם בוחזרה

 רישיונות וכיו'(.אשרות כניסה לישראל, )אוכל, לינה,  הנהגים 

המיילים בכל הנוגע לחיובים בגין שירותים אלה התנהל בין הצדדים משא ומתן )   

 (. 1נספח ט' לתצהירו של מר דוד בריש, ת'המפורטים ב

דולר  675-725העריך מר דוד בריש את העלויות בסך  28.10.2012במייל מיום   

למשאית )הלוך ושוב(, בצירוף ביטוח. הסכום כולל דמי תשתית, סוורות/ניטול, 

עם מטען דולר למשאית  100ליווי, עלויות גשר, מכס ודמי טיפול לטירן בסך 

 (.53דולר למשאית ריקה כאמור )עמ'  50-לכל כיוון ו

( אמד מר דוד בריש את המחיר בגין אותם 54-55)עמ'  19.2.2013במייל מיום   

משאית ריקה. כן ציין כי המחיר לא  620-משאית עם מטען ו 846רכיבים בסך 

כולל אשרות כניסה לישראל, ליווי לנהגים חסרי רישיון נהגיה בישראל, ערבות 

לדיון ביום שבת  כי מדובר ברשימה טובה Bulentמכס. על מייל זה השיב מר 

 good list to review. We will go through this together" ,56)עמ' 

on Saturday..." לא הייתה הסכמה בין הצדדים באשר אכן (. מכאן כי בשלב זה

 בהקשר להובלה היבשתית. Sisaלפרטי ההוצאות בהן תישא 

העלה מר דוד בריש על הכתב את הבטחתו למר ( 57)עמ'  22.2.2013במייל מיום 

Bulent  דולר למשאית  650כי טירן תבצע את מטלותיה תמורת("I have 
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promised Bulent we shall do this for usd 650 per each trailer" )

דולר לכל כיוון וערבות מכס בסך  100כי לסכום זה יתווספו רק דמי ביטוח בסך ו

 דולר.  150

לחברת טירן כי מעתה והלאה לא תישא  Sisaהודיעה  24.2.2013ום במייל מי

על סוכן הנמל מעתה בעלויות בגין ערבות מכס, ביטוח, קנסות נהגים ולינה וכי 

במייל תשובה (. 59לגבות סכומים אלה מהנהגים בהגיעם לנמל חיפה )עמ' 

₪(  85דולר ) 23והזכיר כי הם גובים  מאותו יום אישר מר דוד בריש את ההוראה

 (.58-59לגבות סכום זה מהנהגים )עמ'  Sisaוכי על 

עוד סיכם מר דוד בריש במסגרת מייל זה את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים   

 במהלך הפגישה:

 דולר למשאית )מלאה או ריקה(. 650בסכום קבוע של  Sisaטירן תחייב את   -  

יראו את חיובי הנמל לכל אנייה )חשבוניות  Sisa-מעתה להחשבונות שיישלחו  -  

דולר לכל משאית.  650דולר וכן דמי טיפול בסך  1,000נמל(, דמי פקידה בסך 

 שאר החיובים ייגבו מהנהגים.

מבוססים על מפתח זה )לעניין זה ראו  Sisa-ואכן, החשבונות ששלחה טירן ל  

 Sisaלו צורפה טבלה מפורטת של חיובי  2.5.2013הטבלה שצורפה למייל מיום 

 ואילך(. 200מכוח פקידות האניות עד אותו מועד, עמ' 

 Sisaכי אישר בעדות בפני בית המשפט לימאות  Bulentמר כאמור, גם   

ת וכן דמי פקידה לאנייה בסך דולר למשאי 650התחייבה לשלם דמי טיפול בסך 

, 63לתצהירו, עמ'  14סעיף )בנוסף לאגרות הנמל בהן נשאה טירן  -  דולר 1,000

בבית המשפט לימאות חקירתו הנגדית בהליך אשר נוהל כן ראו (. 1נספח י' ת/

 : (64, עמ' 1ת/לתצהיר מר דוד בריש,  )נספח י'

"adv. Haris: just to make the figures, Tiran as 
an agent was entitled for… 1,000 dollars per 
a call?  
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A: correct  

Q: what you called port fees to be paid and 
650 dollars for transportation?  

A: Till Jordan, custom charges whatever"  

דולר למשאית,  650בסך  (fix price)לים בחיוב הקבוע נוכח פירוט הרכיבים הנכל

כי סכום זה כולל חיוב בגין אגרות נמל )למעט  Sisaאף לא יכולה להישמע טענת 

 אגרות דמי סוורות/ניטול ודמי תשתית בהן נשאה חברת פסיפיק(.

 Sisaעל הסכמתה של  מחילופי המייליםאין ללמוד כי  Sisaאינני מקבלת את טענתה של  .107

כי לכל היותר פניותיו של  Sisaטוענת  למעשה. ברישמר דוד ידי -לתנאים אשר הוצגו לה על

בריש הינן הצעה בלבד אולם לא הוכיחו התובעות כי ההצעה התקבלה מצדה, במילים אחרות כי 

 ומכאן אין הסכם.  –לא היה קיבול 

 1973-החוזים )חלק כללי( תשל"גלחוק  1אכן, חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול )סעיף  .108

הקיבול באופן  רךלחוק החוזים מתייחסים לדרכים בהם יע 6 -5)להלן: "חוק החוזים"((. סעיפים 

אשר ל"מעשה לקיום החוזה  וכוללים הודעת הניצע, מעשה לביצוע החוזה או התנהגות אחרת.

הקשר החוזי צריך לחול ... "או התנהגות אחרת" נקבע כי החוק עיגן את עיקרון ההדדיות, לפיו 

על שני הצדדים בעת ובעונה אחת, ואין לאפשר מצב שבו אחד הצדדים קשור בחוזה, ואילו הצד 

, כרך א' הוצאת אבירם, עמ' חוזים כהן ופרידמן,)האחר, שעדיין לא נתן תמורה, יהיה פטור" 

שתיקה או גם  םלחוק החוזי 6בול הקבועות בסעיף הקי. משכך, נקבע, יש לכלול בדרכי (145

ה, שמר החוק לפי ניסוחו על עקרון יכאשר מדובר בדרך הקיבול השני" כדבריהם:מעשה. 

ההדדיות. במקרה זה נכרת החוזה עם ההתנהגות או ביצוע המעשה. עד לאותו מועד רשאי המציע, 

הצעה וקיבול ילמדו גם כאשר הוכחה גמירת . חזור בו מן ההצעה או הקיבול..."וודאי גם הניצע, ל

דעתם של הצדדים )דבר אשר ילמד גם מהתנהגותם של הצדדים להסכם ומנסיבות האופפת את 

 ההסכם(. 

, ך, בין השארכ התנהגותו של הצד הניצע.  אומשתיקתו גם בפסיקה הוכר קיבול הנלמד  .109

 : 600( 3פ"ד מד), ינגסוורת ג.מ.ב.האדרת שומרון בע"מ נ' הול 65/88ע"א  פסק הדין שניתן בב
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גם שתיקתה של המערערת, אשר לא השיגה על התנאים ... "
שלאחר משלוח חוזר התנאים,  שבחוזר התנאים בהתכתבות

בכל  .עשויה ללמד על הסכמתה לתנאים שנכללו בחוזר זה
 713/76ע"א הקשור לשתיקה כדרך לקיבול אמר השופט אשר ב

 : 325בעמ' 

לחוק החוזים )חלק 6 -ו 5אף אחד מהסעיפים הללו )סעיפים  ...'
ידי שתיקה או היעדר תגובה. -ד' ל'( אינו מזכיר קיבול על -כללי( 

)ב( אף נאמר במפורש ש'קביעת המציע שהעדר תגובה 6בסעיף 
ב לקיבול אין לה תוקף', ללמדך שהחוק דורש מצד הניצע ייחש

 -ידי הודעה מפורשת -תגובה פוזיטיבית מצד הניצע, בין על
ידי מעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, -ובין עד5סעיף 

 .'(6אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מן ההצעה )סעיף 

-דין מאוחר יותר אמרה השופטת )כתוארה אז( בן-אלא שבפסק
  :דברים אחריםפורת 

החוזים )ב( לחוק 6היא נייטראלית: סעיף  אמנם, כרגיל, שתיקה'
במובן סעיף יבול )חלק כללי(, אך לעתים זוהי 'דרך אחרת' של ק

 (.727בעמ'  ,723/80ע"א ) ')א( לאותו חוק6

ורת מדברי פ-דין, שם, מצטטת השופטת בן-באותו פסק
המלומדת ג' שלו, בחיבורה "כריתת חוזה" פירוש לחוקי החוזים 
)המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, ג' 

 :50 ח("טדסקי עורך, תשל

... נייטרלית. אך נתונים נוספים,  שתיקה כשלעצמה הינה'"
גמירת דעתו של הניצע, עשויים להעניק לה  המצביעים על

משמעות פוזיטיבית... יש שהליכי המשא ומתן בין הצדדים 
אוצלים על פירוש השתיקה וראייתה כ'התנהגות אחרת', 

 ."'א(16כמשמעותה בסעיף 

הדוגמאות שמביאה פרופ' שלו למקרים בהם כך תפורש שתיקת 
ך לא מן יותר מן המקרה שלפנינו, א הניצע אמנם קיצוניות

הנמנע, כי גם במקרה כגון זה שלפנינו כך יש לפרש את שתיקתה 
של המערערת, כשהיא עומדת לצד התשלום בגין קבלת 

 ."החלפים

לה נסיונל חברה ישראלית לבטוח בע"מ  723/80ע"א פסק הדין שניתן בכך גם נקבע ב 

ע"א בבפסק הדין שניתן השופט ברק  לעניין זה ראו גם דברי כב'. 714( 2פ"ד לו) נ' שאול חיים

 : 188, 178( 3), פ"ד לדשרף נ' אבער 112/79

http://www.nevo.co.il/case/17930644
http://www.nevo.co.il/case/17930800
http://www.nevo.co.il/case/17910692
http://www.nevo.co.il/case/17910692
http://www.nevo.co.il/case/17910692
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ידי מעשה ולעיתים אף שתיקה יכול -"קיבול יכול שייעשה על
שתהווה קיבול, אך בכל מקרה תנאי הוא כי התנהגותו של הניצע 

  תעיד על גמירת דעתו להתקשר בחוזה". 

 ועתה לעניינינו.  

לתנאים אשר הועלו על הכתב  Sisaבענייננו מלמדים המיילים על הסכמה מפורשת של  .110

. כעולה מהמייל, הסכמה זו מבוססת על פגישה שנערכה 22.2.2013בריש מיום  במייל של מר דוד

ים. כך גם עולה מההבדל בין התנאים המוסכמים, כפי שהועלו על הכתב, לבין צדדבין נציגי ה

 .28.10.2012דרישותיה המקוריות של טירן, כפי שהועלו על הכתב במייל מיום 

החל שיתוף הפעולה המסחרי לפעול,  28.10.2012אף אין מחלוקת כי בסמוך למייל מיום  

לא כי התובעות על חזקה ו - 19.11.2012ביום את נמל חיפה  Ariadneפקידתה של האנייה  עם 

( כי הוצאותיהן בעל פה לוהיו משקיעות משאביהן ומיטב כספם אילולא הוסכם בין הצדדים )ו

בנוגע  24.2.2013מיום  במיילהייתה  Sisaהיחידה אשר הוצגה על ידי  תנגדותה. היושבו

בריש את סיכום הדברים מר דוד תשובה מאותו יום, הוסיף במייל לתשלומי הנהגים וזאת בלבד. 

 או מי מטעמה.  Sisaבין הצדדים. גם לסיכום זה לא השיבה 

לשירותים ומפורטות ביחס הסכמות מלאות נציגי הצדדים הגיעו ללסיכום, מצאתי כי   .111

הסכמות  , מאידך גיסא.Sisaתישא תשלומים בהם ה, וגיסא מחד, Sisa -לאותם יעניקו התובעות 

ואף הועלו על   Bulentמרבריש ומר דוד בפגישותיהם השונות של ו בעל פה, בין היתר רכאלו נע

המיילים משקפים משא ומתן עד להסכמות שהועלו על הכתב, לאחר הכתב במסגרת מיילים. 

לא הסתייגה מההסכמות  Sisa . 24.2.2013-ו 22.2.2013במיילים מיום  דים,פגישת נציגי הצד

, ש או החשבונות שנשלחו לה על בסיס הסכמות אלהידי מר דוד ברי-כפי שהועלו על הכתב על

  .(24.2.2013למעט בכל הנוגע לתשלומי הנהגים מעתה ואילך )מייל מיום 

כי לא הוכח קיבול מפורש של ההצעה,  Sisaלחלופין, ואף אם הייתי מקבלת את טענת  .112

מהווה הסכמה שבשתיקה לתנאי ההסכם וקיבול בשתיקה.  מהתובעותהמשך קבלת השירותים 

, לאחר שהתובעות סיפקו את השירותים בנסיבות העניין, כל התנגדות בדיעבד לסיכום הדברים

 ה בחוסר תום לב שדי בה להביא לדחייתה.המוסכמים ונשאו בעלותם, לוק
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לופין, ולמעלה מן הדרוש, אציין כי התובעות זכאיות להחזר ההוצאות יחחלופי ל .113

ככלל דיני עשיית עושר הורחבו גם ששילמו להפעלת הקו מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. 

', רעון החוב על ידי צד גילגבי מתנדב, כאשר כבר נקבע בפסיקה כי החייב אינו רשאי להתנגד לפ

"ד פ, "צור" חברה לביטוח בע"מ נ' ברוך חדד188/84ע"א ) בהעדר סיבה סבירה להתנגד לכך

מסגרת למקרים השונים בהם קמה זכות השבה למזכה ב ביחסהשופט לוין ( וכן דברי כב' 1(3מ)

 993/96, 5614/95, 5768/94לפסק דינו ברע"א   6-7בסעיפים  חוק עשיית עושר ולא במשפט

 (.289( 4פ"ד נב), א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה ואח' נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ ואח'

ידי -כי ביצוע התשלומים לנמל חיפה על בעניינינו, דומה כי אין מחלוקת של ממש 

כרטיסים  אפשרו לה למכור)אשר נהנתה מתשלומים אלה  Sisa וכי ן כיסהתובעות גרם להן לחסרו

נשאו בתשלומים הקשיחים לפיהן התובעות  Sisaות נעכן, וגם לו הייתי מקבלת את טעל (. לנהגים

 השיב להן גם תשלומים אלו.  ל Sisaהיה על  ,בהתנדבות

 רכיבי החוב –ח 

ין פקידות האניות גבהן נשאה בנמל והיטלי הקבעתי, אם כן, כי טירן זכאית להחזר אגרות  .114

בהקשר זה זכאית טירן להחזר אגרות הנמל, . Sisaמתוקף מינויה כסוכנת נמל של את נמל חיפה, 

לספקיות הדלק,  שילמהכן זכאית טירן להחזר תשלומים שדמי ספנות, דמי הסגר ודמי מניה. 

. איני מקבלת את דולר( 140,000)איטליה בניכוי הסכום שהתקבל בפשרה בבית המשפט בבארי 

 .משלא הוכח –דולר בגין ניהול ההליך בבארי  40,000בסכום של  Sisaתביעת התובעות לחיוב 

 כמוסכם. –דולר לפקידת אנייה  1,000( בסך Husbandingכן זכאית טירן לדמי פקידה ) 

דולר למשאית כולל את כלל  650 ( בסך(fix priceעוד אני קובעת כי הסכום הקבוע  .115

התשלומים בהם נשאה טירן לשם פעילות הקו מנמל חיפה לגשר שיח' חוסיין )לרבות התשלום 

למעט תשלומי  –ליווי, תשלומי גשר ועוד( מכס, לחברת פסיפיק בגין ניטול/סוורות ודמי תשתית, 

 22.2.2013בימים  Sisa-. כך עולה מהמייל ששלח מר דוד בריש ל(24.2.2013הנהגים )עד יום 

העלה  22.2.2013מייל מיום בלסכומים אלה ניתן ללמוד מכך ש Sisa. על הסכמת 24.2.2013-ו

כי מעתה ואילך  24.2.2013מיום  Sisaעל הכתב סיכום דברים בעל פה, מתגובת מר דוד בריש 

 הובעה כלשלא ן הקו לגבות את הסכומים מהנהגים, בלא תישא בתשלומי הנהגים ועל סוכ

)נספח י"ח  10.5.2013, כמו גם מהמייל של מר אנדוני מיום הסתייגות ביחס ליתרת הסכומים



 
 Hellenic Seawaysפסיפיק אטלנטיק ליין )ישראל( בע"מ ואח' נ'  40060-05-13 ת"א

Ltd 'ואח 
 

 84מתוך  81

 Sisa-( שהתייחס לטבלה ובה פירוט התשלומים שדרשה טירן מ207לתצהיר מר דוד בריש, עמ' 

 .(201, נספח י"ז לתצהיר מר דוד בריש, עמ' 2.5.2013)הטבלה צורפה למייל מיום 

מופיע במיילים של מר דוד  (visa)לישראל  אשרות כניסהבקשות לגין הגשת החיוב ב .116

-, תוך הצעה לSisaדולר( לסכום הקבוע אותו היא מחייבת את  ₪23,  85בריש כתוספת )בסך 

Sisa  נספח ט', 24.2.2013לגבות מהנהגים סכום ברכיב זה בהתאם לשיקול דעתה )מייל מיום ,

 (. משכך, זכאית טירן להחזר ההוצאות ברכיב זה.58-59עמ' 

 Sisa, עולה לכאורה כי טירן זכאית הייתה לחייב את אשר לדמי הטיפול במשאית ריקה .117

דולר  100תובעות העמידו תביעתן על דולר. מאחר וה 650גם בגין משאיות אלה בסכום של 

  למשאית, אקבל את התביעה ברכיב זה בהתאם לסכום הנתבע.

להלן סיכום הסכומים הנתבעים בכל רכיב ורכיב בכתב התביעה המתוקן, בשתי החלופות  .118

 בסיכומי התובעות וכן הסכום שפסקתי בכל רכיב ורכיב:

הסכום הנתבע  רכיב התביעה

)בדולרים( בכתב 

 המתוקן  התביעה

הסכום הנתבע 

)בדולרים( 

לפי בסיכומים 

חיוב קבוע 

 למשאית

הסכום הנתבע 

)בדולרים( 

לפי החזר בסיכומים 

 הוצאות

 הכרעה

  353,931   353,931  470,603 טירן - אגרות נמל

 

341,268 

  241,700   פסיפיק -אגרות נמל 

דמי טיפול 

(Husbanding) 

22,000 22,000 22,000 22,000 

עלויות מסוף נהר הירדן 

 22וליווי נ' גאן בגין 

 פקידות

76,340  76,340  

 325מחיר קבוע בסך 

דולר למשאית לכיוון 

משאיות  782לפי 

 454,350  454,350 
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משאיות  616-בייבוא ו

 בייצוא

 175דמי טיפול בסך 

דולר למשאית נושאת 

דולר  100-מטען ו

 למשאית ריקה

270,850    

שידור  –דמי טיפול 

למכס וליווי שיירות 

דולר למשאית  100לפי 

 לכיוון

  119,100  

דמי תחנת הסגר משרד 

 הבריאות

(Quarantine) 

2,672 2,162  2,785 

 2,057  1,986 1,986 דמי לשכת הספנות

 17,506 17,506  20,882 (Tallyדמי מנייה )

 18,859 15,312 15,312 16,967 (Visaאשרות כניסה )

ליווי לנהגים חסרי 

-Dרישיון תקף )

Licensing ערבות ;)

( וביטוח Bayanמכס )

 24.2.2013עד יום 

36,510  +4,606  +

12,150  =53,266 

49,014 49,014 49,377 

דולר למשאית  100

 ריקה

 23,000 23,000 23,000 

 22,333 62,333 62,333 62,333 דלק

או  Sisaידי -שולם על

 ידי הנהגים-על

)נרשם  402,710 402,710 435,490

כנראה  435,000

 בטעות(

412,710 

  542,309 560,020 598,884 569,925 יתרת חוב
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 סיכום הסכומים)ב

בכתב התביעה נפלה 

 טעות סופר(

)בסיכום הסכומים 

בסיכומים נפלה 

 טעות סופר(

 

נכללים כל הסכומים בהם נשאה פסיפיק.  Sisaבסכום הקבוע שהוסכם בין טירן לבין  

  ₪. 1,925,197של טירן סכום לשלם ל Sisaמשכך על 

בסיכומיה, כי אין מקום לקבל את התחשיבים אשר הוצגו  Sisaענת טאת אינני מקבלת  .119

או להסביר את בריש לא הצליח להעיד על תכנם, מר דוד בריש בתצהירו, שכן מר דוד על ידי 

המבוססים תחשיבים טכניים הנם  שיבים אשר הוצגו על ידי התובעותהתח התחשיב.אופן ביצוע 

כנגד תחשיב החוב  Sisa. זאת ועוד, טענותיה של על מסמכים שצורפו לתצהירו של מר דוד בריש

אינן קונקרטיות או מהותיות, ואין בהן להצביע על טעות זו או אחרת באופן החישוב. כלל 

בריש להסביר במסגרת עדותו את אופן מר דוד נוגעות לחוסר יכולתו של  Sisaטענותיה של 

, בשים לב לכך שאופן ביצוע תוביצוע התחשיב. אין בכך די כדי לפסול את תחשיביהן של התובע

התחשיב מבוסס כדבעי בחילופי המיילים שבין הצדדים והנתונים עצמם מבוססים כדבעי 

   .במסמכים שצורפו לתצהירו

 סוף דבר  -ט 

 ₪, 1,925,197של סכום , חברת טירן, 1לתובעת לשלם  Sisa-אשר על כן, אני מורה ל .120

 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

₪  120,000כולל של  כוםבאי כוח התובעות בס בשכר טרחת Sisaכן תישא  .121

  ₪.  80,000כולל של  כוםבס ובהוצאותיהן  

אשר הופקדו בקופת  את הכספים ידי ב"כ,-לתובעות, עלתעביר מזכירות בית המשפט  .122

 Nissos ( בע"מ נ' האנייה1997טירן שיפינג ) 24399-05-13ת"ח )חיפה(  במסגרתבית המשפט  

Rodos M/V"( "29.5.2016,) 6.4.2018 מיום תיואשר על עיקולם הוריתי בהחלט.  

לא כן יישא הסכום הפרשי אם ש ,יום מהיום 30תוך  Sisaידי -תשולם על יתרת החוב 

 הצמדה וריבית כדין. 
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ידי ב"כ, את הפיקדון שהפקידו בקופת בית המשפט -כן תשיב המזכירות לתובעות, על 

 כנגד עיקול הפיקדון.₪  120,000לימאות בסך 

  .תסגור את התיקתשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים והמזכירות 

 , בהעדר הצדדים.2020אפריל  19, כ"ה ניסן תש"פהיום,  ניתנה

      

             

 


