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 חלטהה

לביטול  צווים  שניתנו  לבקשת  גרושתו  והאוסרים  כל  דיספוזיציה ]  פלוני[לפנינו  בקשת  מר  

 בקשה להטלת צווי עיקול וכמותה גםברכוש  הרשום  על  שמו או על שם חברות שבבעלותו 

  כספיים   ופיקדונותזכויות  בחברות,  ן"נכסי  נדל:  לרבות]  פלונית[על  נכסי  גרושתו  גברת  

 .ל"רץ ובחובבנקים בא

 קע עובדתיר

התגרשו  לפני  שמונה  חודשים )  האישה:  להלן]  (פלונית[ו)  האיש:  להלן]  (פלוני  [–הצדדים  

 . לאחר שלושים וחמש נישואין במהלכן נולדו להם שמונה ילדים משותפים

במסגרת  איש העל פנישואין היי חתחילתב. בישראל [...] יה הבעבר וסקים עיש אא הואישה
 סקית עדרך לצא ינים שמה כלאחרו, תומך תורה' בעל צדקה 'םגכן  ויה בעל ממוןהשעסקי חמיו 

 .משברים ופילות נצד לדולה גצלחה הידע ויל חשה עה שבצמאיתע

', ית  מלא  זבחי  ריבב'לשל  הצדדים  הפך  בשנים  האחרונות  ם  ביתם  רחב  הידיי,  דאבון  לבל
, כוש  פרי  עמל  ומאמץ  של  האישגם  ר  םתמווכבירושה  מאביה    הישלה  האיבורכוש  וממון  רב  שק

משבר  בין  הצדדים  התעצם  מאוד  גם  בשל  מאבק  מר ה.  'ושר  השמור  לבעליו  לרעתוע'להפכו  
המאבק  המכוער  אשר  מנהל  הבן  נגד  אביו .  באביו[...]  שר  מנהל  בנם  של  הצדדים  מר  אומתמשך  

 .חההשליך גם על חיי הנישואין שהיו ממילא במשבר ותרם גם הוא לפירוקה של המשפ

במסגרתו  עשה ,  ין  דיון  מיוחדהדקיים  בית    )2016ספטמבר  (ו  "תחילת  חודש  אלול  תשעב
להביא  את  הצדדים  להסדר  מהותי  ודיוני  אשר  יצמצם  את  המחלוקת  ביניהם   דיכמאמץ  גדול  

 .וימנע התדיינויות ארוכות שעלולות להמשך שנים רבות, באופן משמעותי

רכוש  הרב  הרשום   הלשינינו  עטענה  ותביעה  ברו  של  ההסדר  היה  כי  האיש  יוותר  על  כל  עיק
ה  בדבר  הרכוש  הרשום  על  שם נה  על  טעישאהוותר    תומנגד,  ל"ה  בארץ  ובחוישעל  שם  הא

ל  עצמו  באופן  בלעדי  לשאת  גם  בכלל   עאשר  האיש  ייטולכ,  [...]ב  ורחבת  המגרש  ורבל,  האיש
על  פי .  ח"שן  שרים  מיליועמעלה  מלהחובות  הרובצים  עליו  אשר  על  פי  הנטען  מסתכמים  ב
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ה ישבתביעת  הא  גם  ןכוהדיון  בבית  הדין  יעסוק  בבעלות  על  ביתם  של  הצדדים  ,  ההסדר  המוצע
 .שנים האחרונותבלאיש ה לוותהלהשבת כספים אשר 

כי א  שני  הצדדים  הודו  בפה  מל  י  כוחאגם  ב.  צו  באופן  עקרוני  את  ההצעהימני  הצדדים  אש
סכמות  לא  אושרו  על  אתר  והצדדים  נתבקשו מת  בית  הדין  ההזבי.  ההסדר  המוצע  ראוי  וצודק
 .בעה ימיםשלהגיש הודעה בכתב בתוך 

ה מההצעה ישחזרה בה הא, ישה האאי כוחבגישו האשר  בהודעה בכתב, הפתעת בית הדיןל
גם  כן   –ושלך  ,    שלי–שלי  :  תמציתה,  שלאחר  שמתעמקים  בה,  והציגה  גישה  משונה  להסדר

: נבהיר.  כאשר  טענו  שלא  הייתה  מעולם  כל  הסכמהה  אף  הגדילו  לעשות  ישהא  באי  כוח.  שלי
מצופה ,  זאת  םע.  לחזור  בהם  מותר  גם  לבאי  כוח.  ומותר  לבעל  דין  להימלך  בדעתו  ולחזור  ב

  .שר לא תואם את המציאותאמעורכי דין לומר זאת בפה מלא ולא להציג מצג 

 םגכן  וי  מומחים  וננהל  הליך  ראוי  שיכלול  מינו  י  כוחהאה  ובישנכבד  את  רצון  הא,  ך  או  כךכ
 .קרו הצדדים ועדים מטעמםיחדיוני הוכחות במסגרתם י

בשל  התנהלות   מו  גםכהליך  המשפטי  עלול  להמשך  זמן  רב  בשל  היקף  הרכוש  והחובות  ה
עלינו ,  ובשלב  זה,  י  הקלעים  ובוחשים  בקדרהורהצדדים  ובני  משפחה  אחרים  העומדים  מאח

 .העיקוליםית להכריע בסוגי

 לכתי הוןדי

ד  הבבלי  ובתלמוד  הירושלמי  לא  מצינו  מקור  מפורש  המכיר  בסמכותו  של  בית  דין בתלמו

ועניין  זה  עולה  לראשונה ,  ליתן  סעד  זמני  טרם  שהתבררה  והוכרעה  התביעה  אשר  לפניו

 .בדברי הגאונים

 וך ערחןלשו הפסיקת וראשונים היטותש

רב   גישת  –גיסא  מחד  :    מביא  שתי  גישות  מנוגדות)שער  טז  חלק  ג  אות  א(בספר  התרומות  

אשר  כתב  בתשובה  שאין  להיזקק  לטענות  של  מלווה  כלפי  לווה  טרם  שהגיע גאון    יהודאי

  אשר  פסק  שיש  להבטיח )ף  סימן  קיג"ת  הרי"שו  (ף"הרי  גישת  –ומאידך  גיסא  ,  זמן  הפירעון

מצינו  רבותינו "אפשרות  גבייה  עתידית  של  תובע  אף  קודם  התגבשותו  של  חיוב  שכן  

 ".על בני אדם שלא יאבד ממונםשמקפידין וחסין 

 ן"רמבהק  בהכרעת  ההלכה  בעניין  ועל  כן  שאל  את  פי  שהסתפכותב    )שם(על  התרומות  ב
 :לשונוו וז, אשר הכריע כדברי רב יהודאי גאון

 שר  אזהו.  ל"  זחמןנ'  ר  בשהר  מ"  הזה  באלתי  שהכרעתם  בנסתפקתי  שומפני"
, דין  בנים  פואש  מין  אלינו  עוטלת  מרב  הכמת  חאימת  שי  פל  עףא:  שיבה
 ןדיית  בבמונו מנעמיד שלום כדיין עתחייב מאינו שמי לתלמוד בצינו מלאש
 ו  לאין  שמי  להוול  מאבל  [...]  ממונו  בחרים  אזכו  ימא  שו  זששא  חשוםמ
 המ,  נכסיו  ביזוק  לוצה  רוא  החר  ארקע  קו  לאין  שמי  מלוקח  הכןו,  כסיםנ
 לא  אה  זבר  דצינו  מלאו  [...]  יניהם  בדין  הרי  הובו  חמןוא  זכשיבל,  ו  לעשהנ
 מונות  מדיני  בבלא,  ותו  אחובשין  שלמד  מ'מכה  הונקה  'תניאד,  פשות  נדיניב
 ןדית    בייןוה  אלווה  ולו  מבי  גבר  דסוףו.  מנו  מופסין  תין  איתחייב  שדע
  [...]"מנם זיגיע שד עהם לזקקיןנ
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 א"רשבהן  השולל  מתן  סעדים  טרם  התגבשותו  של  החיוב  הולכים  גם  "דרכו  של  הרמבב
 .)סימן קט( ש"הריבו )חלק א סימן תתקח(

) ת  כלל  צז  סימן  ד"ה  ובשו  ןמסי  אקמק  רפ  אקמא  בב(  ש"ראההולך    ף"רי  הל  שדרכוב,  נגדמ

, ובלבד,  או  תובע  לקבל  צו  עיקול  על  נכסי  לווה  או  נתבעוה  י  זכותו  של  מלו  כמאריך  לבארה
כמו  גם ,  ואפילו  חיוב  עתידי  ,ל  קיומו  של  חיובע)  'אמתלא':  ובלשונו(שיוכל  להביא  ראיה  לכאורה  

ראיה  לכאורה  שאם  לא  יוטל  העיקול  עלול  הנתבע  להבריח  את  נכסיו  כאשר  לדיין  שיקול  דעת 
 :לשונוו וז. רחב בעניין

 נכסיו  למצאתיו,  לוני  פל  עביעה  תי  לשי:  אומר  ון  דית  ביפני  לבא  שימוכן   "
 גבותל  קום  ממצא  אלאו,  בריחם  יידו  לבואו  יאם  שרא  יאניו,  דוע  ימקוםב
 אובן רכןו  ;ביעתו  תיתברר  שד  ענכסים  הן  דית  בייעכבו  שמבקשו,  ובי  חמנומ
 –  זאת  כטען  וזמן  התוך  בבאו,  מנו  זדיין  עגיע  הלאו,  מעון  של  עטר  שו  לישש
 וכל  ילא  שוא,  תובע  הדברי  במתלא  אדיין  הואה  ראםו.  יןעני  הפי  לכלה
, נתבע המון מעכב לדיין הצווהמ,  מנו  זשיגיע  כשמעון  מובו  חגבות  לאובןר
 ."שטר המן זיגיע שד עוא, ביעתו תתובע היברר שדע

שהסמכות  לעקל  טרם  שהתבררה  התביעה  וטרם ,  מביא  שמצא  בשם  הגאונים  )שם(ש  "ראה
דהיינו זוהי תקנת חכמים  'השבת אבדה'תקנת חכמים שיסודה בדין במקורה , הגיע  מועד  החיוב

 . כדי למנוע מתובע או מלווה הפסד ממון אפשרי

 : ש וכותב"ך מוסיף הראא

שחייב  אדם ,  לא  דין  גמור  הואאדלא  צריכינן  לתקנת  חכמים    ואני  אומר"
 ". להציל עשוק מיד עושקו בכל צד שיוכל לעשות

קק יזעם  נוסף  להטף  "שובת  הרי  תמביא  בשם  )א"ע  בבא  בתרא  סה(  יוסף  וקיימנהציין  כי  נ
  .ה מניעת נעילת דלת בפני לוויןעון והוא תקנת חכמים שמטרתירלתביעת מלווה טרם מועד הפ

גישת  רב  יהודאי  גאון :  הביא  את  שתי  הגישות  המנוגדות  )עג  סעיף  יז  ןמסי  פטמשן  שחו(  טורה
 . גיסא מאידך –ש "ף והרא"הרי, וגישת הגאונים, גיסא מחד –ן "והרמב

 :שונוו לוז, ש"והראף "הכריע להלכה כדעת הרי )שם( וסףהבית י

ש מסכימים לדעת אחת ומסתבר טעמייהו "ף והרא"ולעניין הלכה כיון דהרי"
לכה  למעשה ה)  קסב  ןמאבקת  רוכל  סי  (הכי  נקטינן  וכבר  פסקתי  כן  בתשובה

 ."והסכימו עמי חברי

 ):עג סעיף י ןמסי פטמשן שחו( וך ערחןלשובבהתאם להכרעה זאת פסק ו

 צאתימ:  אמר  וין  דבית  לזמן  התוך  בבאו,  זמן  לבירו  חל  עטר  שו  ליש  שמי"
 גבות לקום ממצא  אלא  ומני  מבריחם  יידו  לבואו  יאם  שרא  יאני  ולוני  פינכסמ
 שיגיע  כובו  חגבות  לוכל  ילא  שדבריו  למתלא  אום  שדיין  הואה  רםא,  וביח
 ."שטר המן זיגיע שד עממון העכב לדיין הל עצוהמ, זמןה

ם צווי  מניעה  וסעדים  זמניי,  הוא  המקור  ההלכתי  למתן  צווי  עיקול  וךערחן  לעיף  זה  בשוס
 ):348 דור יט עמ"פד(א "ש רוזנטל שליט"וכפי שכתב הגרח אחרים

מכאן  הסמכות  לבית  הדין  להטיל  עיקולים  ולצוות  על  צווי  מניעה  זמניים ו"
שלא  ייעשו  פעולות  ושינויים  בשטח  עד  לבירור  הנושא  הנידון  בכללותו 

 ."בבית הדין
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 ומקומו המרכזי של שיקול דעת הדיין מתן צו עיקוללעילות ה

כדי  שבית  הדין  ייתן  סעד  זמני  יש :  ש  הוא"יקרון  העולה  מדברי  השולחן  ערוך  והראהע

גם  לעניין  גופה  של  תביעה  וגם  לעניין  חשש ,  דהיינו  ראיות  לכאוריות,  צורך  באמתלאות

התובע  כי  הנתבע  יבריח  את  נכסיו  או  שתוצר  מציאות  שתמנע  את  ביצוע  פסק  הדין  ככל 

 .שתתקבל תביעתו

 .ישה מצמצמתגצד לי עיקול ו על גישה מרחיבה במתן צויון בפוסקים מלמדע

נשתרבב ש"כותב  ו  ייצג  גישה  מרחיבה  מ)שם  וךערחן  לה  על  דברי  המחבר  בשו"בהג  (א"רמה
 ים  של  שלמה  בבא  קמא(  ל"מהרשה,  מנגד".  צורך  כולי  האיבו  י  שאין  ף  על  פהמנהג  לעקל  מעות  א

כאורה  כי  הנתבע  עושה  במזיד  פעולות מייצג  גישה  מצמצמת  הדורשת  ראיות  ל)    כןמסי  אקמק  רפ
 .כדי לסכל אפשרות מימוש עתידית של פסק הדין

זאת  קובע   םענוטה  לפסוק  כגישה  המצמצמת  אך    )ק  לד"סק  לג  ו"סעג    ןמסי  פטמשן  שוח  (ך"שה
 לויים  תלואדינים  ש"[...]  :  עקרון  פסיקתי  יסודי  בדיני  סעדים  זמנים  בכלל  וצו  עיקול  בפרט  והוא

 [...]" דיינים היני עאות רלפי ומקומות המנהגב

) ת  כלל  צז  סימן  ד"ה  ובשו  ןמי  סמארק  קפ  א  קמאבב(ש  "רא  הדברי  בוא  הה  זקרון  על  שסודוי

 עיניו  שה  מלא  אדיין  לין  אאמר  נזה  ביוצא  ככל  והזעל  ו[...]  :  "חלקם  הובא  לעיל  אשר  כתבש
 [...]" ןיענ הפי לכלה – ואותר

 ונים ומידתיותזיא, ל דעתיקוש;  'העשוק'ומיהו ' העושק'יהו מ

  נימק  את  הסמכות  ליתן  סעד  זמני  בדמות  צו  עיקול  בעקרון ש"הרא,  כפי  שכתבנו  לעיל

, "להציל  עשוק  מיד  עושקו  בכל  צד  שיוכל  לעשות  "ההלכתי  ובחיוב  המוטל  על  הדיין

דהיינו  בחובה  המוטלת  על  הדיין  למנוע  מציאות  כי  תובע  יזכה  בסופו  של  הליך  בדין  אך 

י  שוקת  שבורה  ויהיה  נטול  יכולת  גביה  לאחר  שבמשך  התנהלות  ההליך  הבריח יעמוד  בפנ

 .הנתבע או בזבז את נכסיו

על  הדיין  לבחון  היטב  אם  המטרה  הראויה  של  הבטחת  זכויות  אפשריות  של  תובע ,  ם  זאתע
הרבני  האזורי   ןידת  ההיטיב  לבטא  זאת  בי.  לא  תגרום  נזק  בלתי  מידתי  לנתבע  שטרם  חויב  בדין

ל "ש  מזרחי  זצ"ל  ור"י  קוליץ  זצ"ר,  ל"א  גולדשמידט  זצ"ב  בהרכב  הדיינים  הגאונים  רבתל  אבי
 : )95ר ב עמוד "דפ(אשר כתבו 

חיוב  תשלום  מיד  מצד  ההלכה  של ,  ין  בחוב  שעדיין  לא  הגיע  הזמןא"[...]  
להציל 'לא  שמעכבים  מצד  הלכה  כללית  אחרת  והיא  א[...]  פירעון  חוב  

יש  להיזהר  שעל  ידי  נקיטת  פעולת  הצלה ,  ךומכיוון  שכ.  'עשוק  מיד  עושקו
 ."נגד העושק למעלה מכוחו לא ייהפך העושק לעשוק

 את  בית  הדין  מסמיך  1956  –ז  "שטת,  )כפיית  ציות  ודרכי  דיון(ג  לחוק  בתי  דין  דתיים  7עיף  ס
דובר  בחוק מף  על  פי  שאכי    דברהמעניין  .  ן  שבשיפוטו  לתת  צו  עיקול  זמני  על  נכסי  נתבעייענב

יום  ראיות  לכאורה  התומכות  בעילת   קהיינוד,  התנאים  אשר  קובע  החוק  למתן  צו  עיקול,  אזרחי
מתאימות  לתנאים ,  התביעה  העיקרית  וחשש  שאי  מתן  צו  יכביד  על  ביצוע  עתידי  של  פסק  הדין

 .וךערחן לש אשר נפסקו בשו"אשר כתב הרא
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, רבני  הדין  הבית  בדין  הדרס,  וחטמןש'  א:  ראה(שר  להן  תוקף  הלכתי    א,ם  במסגרת  תקנות  הדיוןג

וסק  בסעדים העלתקנות  הדיון  '  במסגרת  פרק  י  –שנה  התייחסות  למתן  צו  עיקול  י,  )17  דומע
  .יקול נכסיםעעניינה ח ש"קקנה תזמניים קבועה 

ותוכנה  הוא  כי  בית  הדין  מוסמך ,  צון  אינה  עוסקת  כלל  בתנאים  למת,  אוד  מוניתקתקנה  לה
ניסוחה  של  התקנה .  ד  ולהתנותו  במילוי  תנאים  שייראו  לולתת  צו  עיקול  אפילו  במעמד  צד  אח

 אין  לו  אלא  מהוחב  רך  כי  בטיפול  בבקשה  לעיקול  נתון  לדיין  שיקול  דעת  "תואם  לפסיקת  הש
 . לא מה שעיניו רואות בנסיבות הענייןא

שכל ,  נדרש  נוכח  העובדה,  יקול  הדעת  הרחב  ובחינת  נסיבותיו  הפרטניות  של  כל  מקרהש
כי  לצד  בקשות  כנות  לסעדים  זמניים  המבקשות ,  כות  המשפט  יודע  היטבהמכיר  את  תהלו

, צרלה,  ישנן  גם  בקשות  שמטרתן  העיקרית  ללחוץ,  להבטיח  יכולת  מימוש  עתידית  של  פסק  דין
 . ללא צורך של ממשוזאת, ואף להרע ולפגוע בנתבע

מעות נדרש  גם  נוכח  המש,  יקול  הדעת  הרחב  ובחינת  נסיבותיו  הפרטניות  של  כל  מקרהש
 .שישנה  להחלטה  השיפוטית  המקבלת  או  דוחה  בקשה  לסעד  זמני,  אף  המכרעת  יםעתול,  רבהה

לעיתים  גם ,  זאת  ועוד.  נחרץ  בהחלטה  על  מתן  או  אי  מתן  סעד  זמני  יםעתגורלה  של  תביעה  ל
עד  שהתביעה .    החלטה  זו  שעשויה  לשתקם  ולמוטטם  כלכליתוחגורלם  של  נתבעים  נחרץ  מכ

וחסרון  לא  יוכל ן  ֹמֻעָות  לא  יוכל  לתק"ה  המציאות  להיות  בבחינת  לולע,  העיקרית  תוכרע
 ).וט, אקהלת (" נותמלִה

בקשות  לסעדים  זמניים  בדמות  צווי  עיקול  וצווים שיא  הפרקטיקה  המקובלת  בבתי  הדין  ה
המוגשות  במקביל  להגשת  תביעת  רכוש  והמתייחסות  לרכוש  נשוא ,  המונעים  דיספוזיציה

 . ד אחד ונעתרות על דרך כללנדונות במעמד צ, התביעה

ם  עד  לסיום  ההליכים יירוב  רובם  של  המקרים  לא  מוגשות  בקשות  לביטול  סעדי  הבינב
נדרש  בית  הדין  לבחון  את ,  סעדים  הזמנייםהככל  שמוגשת  בקשה  לביטול  .  בתביעה  העיקרית

ובין  הנזק ,  מחד  גיסא  תובע  ההתביעה  העיקרית  ולאזן  באופן  מידתי  ומושכל  בין  חששות
  .רם לנתבע מאידך גיסאיגוטנציאלי שעלול לההפ

 הוא,  חד  הכלים  המשמעותיים  העומדים  לרשות  הדיין  במלאכת  האיזונים  והמידתיותא
מ  שטרנבוך "וכפי  שכתב  הגר,  התניית  מתן  הסעד  הזמני  בהפקדת  ערובה  כספית  משמעותית

ו  מבקש  הסעד בהפקדת  הערובה  מקבל  על  עצמ  )ת  תשובות  והנהגות  חלק  ג  סימן  תמ"שו(א  "שליט
 .'ארמג'הזמני כל נזק שייגרם לבעל דינו הן באופן ישיר והן באופן עקיף ואף ב

  פסיקה בעניינם של הצדדים – ן הכלל אל הפרטמ

לו יבק,  פי  דין  תורה  על  ואף  שבית  הדין  הציע  לדון  בעניינם,  ני  הצדדים  שומרי  תורה  ומצוותש
 .שאביםהצדדים עצמם בקניין את ההסדר האזרחי של איזון מ

 ולים על רכוש גרושתויקקשת האיש להטיל עב

בבקשת  האיש  לביטול  צווים  שניתנו  לבקשת  גרושתו  והאוסרים בית  הדין  קיים  שני  דיונים  

  בבקשתו  להטלת כמו,  כל  דיספוזיציה  ברכוש  הרשום  על  שמו  או  על  שם  חברות  בבעלותו

  כספיים   ופיקדונותתזכויות  בחברו,  ן"נכסי  נדל:  לרבות,  צווי  עיקול  על  נכסי  גרושתו
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הגישו  הצדדים  גם  טיעונים  ארוכים  בכתב  שלהם ,  לבקשת  בית  הדין.  ל"בבנקים  בארץ  ובחו

 .צורפו נספחים רבים

לבקשת  האיש  ולהטיל  צווי  עיקול  על ר  אנו  סבורים  שאין  מקום  להיעת,  אחר  שיקול  דעתל
. ם  אינם  בני  איזוןה  –כפי  הנראה  לכאורה  ו,  ה  ירשה  את  נכסיה  מאביהישהא.  הישנכסיה  של  הא

גם   כןו,  נם  טוען  כי  רק  בשל  פעילות  נמרצת  שלו  לא  נושלה  גרושתו  מירושת  אביהמהאיש  א
אך  גם  אם  נקבל  את טענותיו במלואן ספק אם ,  שהוא  השביח  את  הנכסים  ובכללן,  ענות  נוספותט

 . בנכסים כויותזהדבר יקנה לו 

 קום  מין  א–  מוכים  אף  נאוליו,  רורים  בא  לעיקרית  התביעה  השסיכוייכ,  לו  אנסיבותב
 .יקול עווי צהטלתל

אשר  שימש  למגוריהם  של ,  םהאיש  מתגורר  בגפו  לאחר  הגירושין  בבית  רחב  ידיי,  את  ועודז
בעוד  האיש  טוען  על  הבית .  ה  בלבדישואשר  רשום  על  שם  הא,  הצדדים  וילדיהם  שנים  רבות

 . 'שלי כולו'ה ישטוענת הא, 'לישחציו '

בית  הדין  מחליט  להטיל ,  בשלב  זה,  מכל  מקום.  ר  בהליך  בבית  הדיןו  של  הבית  יתברינניע
עולות  רק ה  אף  אם  יוכרע  שזכויותי,  ה  בביתישעיקול  זכויות  הא.  ה  בביתישעיקול  על  זכויות  הא

 .כל שתתקבל תביעתו כ– יוכל לשמש להבטחת זכויות האיש בשאר רכושה, כדי מחצית הבית

 ברכושו יספוזיציה דל כהאוסרים ורושתוג בקשת לניתנו שווים צביטול לאיש הקשתב

 אנו  מקבלים  את  בקשת  האיש  לביטול  הצווים  האוסרים  כל  דיספוזיציה,  אחר  שיקול  דעתל
 . ברות בבעלותוחו או על שם מכוש הרשום על שבר

ונועדה  מלכתחילה  ליצור  לאיש '  מנופחת'הבקשה  להטלת  צווים  הייתה  ,  פי  שהתבררכ
 . נתבקשו הצווים אינן שוות דברן ית החברות שבעניינמרב, שכן', טייקון 'תדמית של

ות  האיש  ואשר להרשום  על  שם  חברה  בבע  [...]ב  ונכס  המשמעותי  היחיד  הוא  מגרש  ברחה
עצומים   בדיונים  בבית  הדין  התברר  שלאיש  גם  חובות,  מכל  מקום.  בר  איזון  לכאורה  הוא

 . המגרשת שוויו של אחופפים וכפי הנראה הם, לבנקים ולאנשים פרטיים

שלפיה  מחצית ,  הישאנו  מתקשים  מאוד  לקבל  את  טענת  הא,  לי  לקבוע  מסמרות  בשלב  זהב
 .לה אך בכל החובות או ברובם המוחלט צריך הבעל לשאת לבדום הבעל שייכיי מנכס

ות נהטעיי  אך  נוכח  העובדה  שסיכו,  ה  להוכיח  את  טענותיהישמסגרת  ההליך  נאפשר  לאב
 .ין מקום למתן סעד זמני א–להתקבל אינם ברורים כל עיקר 

  [...] בושארת  הצו  המונע  כל  דיספוזיציה  במגרש  ברח  הבית  הדין  השתכנע  כי,  את  ועודז
. לולה  לגרום  לשיתוק  פעילותו  הכלכלית  של  האיש  ולהעדר  יכולת  לעמוד  בהסדרי  חובותע

 . צרה הדרך להתמוטטות כלכלית המוחלטת ולפשיטת רגל ק,מנקודה זאת

ורם  משפחתי  הבוחש  במרץ  בקדרה  רואה  בהתמוטטותו  של   גכי,  הש  לנו  יותר  מתחושי
 .א נוכל ליתן לכך יד ל–  כמי שמצווים להציל עשוק מיד עושקו.האיש מטרה כשלעצמה

כוש  הרשום   ברמחליט  בית  הדין  לבטל  את  כל  הצווים  האוסרים  כל  דיספוזיציה,  שר  על  כןא
 .וברות בבעלותחו של האיש או על שם מעל ש

מלא  שבמסגרת  ההליך  יהיה  בידם ן  ה  טוענים  בביטחוישהאוח  עים  לכך  שבאי  כנו  מודא
מחצית  מן ן  ה  זכאית  למחצית  המגרש  אך  אינה  צריכה  לשאת  בעול  פירעוישלהוכיח  כי  הא
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טולי  יכולת נותירם  יוקת  שבורה  ו  שביטול  הצווים  יעמיד  אותם  בפני,  ושככל  שכך  יהיה,  החובות
 .הייגב

ים  כי  איזון  מתאים  עשוי  להיות  מתן  צווים  האוסרים  כל אנו  סבור,  אחר  שיקול  דעתל
בכפוף  להפקדת ,  וברות  בבעלותחו  של  האיש  או  על  שם  מכוש  הרשום  על  ש  ברדיספוזיציה

 . ח" שיליון מחצי וםיינשבסך ת וטונומיאערובה כספית משמעותית בדמות ערבות בנקאית 

שאף  לדבריה  תחת  ידה   –ה  ישיכולותיה  הכלכליות  של  האבית  הדין  סבור  כי  בהתחשב  ב
העצומים ם  ם  בהתחשב  בנזקים  הכלכליי  גכמו  –ח  "שמיליון  ה  שרעפיקדונות  בסכום  העולה  על  

ראויה ,  סבירהא  היח  "  שיליון  מחצי  ונייםשערובה  בסכום  של  ,  שעלול  הצו  לגרום  לאיש
 . ומידתית

', ארמג'לרבות  נזקי    על  נזקים  –לו  פיצוי  חלקי    ו–ערובה  תשמש  להבטחת  פיצוי  האיש  ה
 .למניעת דיספוזיציה ת הצו אלבקשן ככל שיתברר שלא היה מקום בנסיבות העניי

 סיקתאפ

נכסי : בית הדין דוחה את בקשת האיש להטיל צווי עיקול על נכסיה של גרושתו לרבות .א

 .ל" כספיים בבנקים בארץ ובחו ופיקדונותזכויות בחברות, ן"נדל

אשר  שימש [...]  צו  עיקול  על  הבית  ברחוב  בית  הדין  מחליט  באופן  עקרוני  ליתן   .ב

 .למגורי הצדדים והרשום על שם האישה

בית  הדין  מבטל  בזאת  את  כל  הצווים  האוסרים  כל  דיספוזיציה  ברכוש  הרשום  על  שמו  .ג

 .של האיש או על שם חברות בבעלותו

בית  הדין  ישקול  בחיוב  להיעתר  לבקשה  חדשה  של  האישה  למתן  צווים  האוסרים  כל  .ד

פוזיציה  ברכוש  הרשום  על  שמו  של  האיש  או  על  שם  חברות  בבעלותו  בכפוף  להפקדת דיס

 . ח"ערבות בנקאית אוטונומית בסך שניים וחצי מיליון ש

  .צדדים הל שזיהוי הרטי פפרסום בכפוף להשמטת לותרת מהחלטהה

 ). 29.11.2016 (ז"התשעון ח במרחשו"כיתן ביום נ

 ד"ב א— טסמן שלמה שרבה


