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 החלטה

 

של בית משפט השלו� בירושלי�  2.5.18רשות לערער על החלטתו מיו�  ה למת�י בקשלפני .1

 . 17 03 27551בת"א  נה(כב' השופטת ק' אזולאי) שנית

נתבעי� נוספי�. בי�  5 שהגיש המשיב נגד המבקש ו כתב תביעה מתוק�ראשיתו של ההלי# ב .2

וחותיה הנתבעי� הנוספי�, חברת "ווא� א'.אי.א�.ווי בע"מ" שעוסקת בהשקעת כספי לק

התובע העביר לחברה כספי� החל /ועומדת במוקד זירת המחלוקת. על פי הטענה, המשיב

, כחלק מהסכ� במסגרתו החברה התחייבה להשקיע את כספיו. במהל# השני� 2012משנת 

בדצמבר  ,העביר סכומי כס' נוספי� לחברה, ומש# סכומי� מסוימי�. לטענת המשיב משיבה

טענות מעלה  משיבו בחזרה, ואול� הכספי� לא הושבו לו. ההוא ביקש את יתרת כספ 2016

כי החברה עסקה בפעילות משיב טוע� בדבר רמייה והטעייה מצד החברה, בעליה ועובדיה. ה

פיננסית הדורשת רישיו� לניהול תיקי השקעות שלא היה ברשותה; כי מנהלי החברה ועובדיה 

של השקעה של הכספי�, כשבפועל  הטעו ורימו את לקוחות החברה; כי החברה הציגה מצג

ולא השיבה כספי�  ,לא ברור א� הכספי� הושקעו כלל; כי החברה גבתה כספי� שלא כדי�

שלא כדי�, ועוד טענות ממי� זה. על פי הנטע�, המבקש היה מנהל בחברה, ולצד אחיו עמוס 

 ס לעמוס). ) היו הרוח החיה מאחורי פעילות החברה (א� כי ניהול החברה עצמו מיוח2(נתבע 
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תחילה התביעה הוגשה נגד החברה ועמוס בלבד. ע� פתיחת ההלי# ניתנו לבקשת המשיב ב .3

ה� נשלחו צווי העיקול הודיעו כי אי� או ילאצווי עיקול על נכסיו של עמוס, ואול� הבנקי� 

כי לא נותרו נכסי� לעיקול. בעקבות האמור המשיב הגיש כתב תביעה מתוק� במסגרתו 

(המבקש). המבקש שימש  6ג� נגד בעלי מניות נטעני� של החברה, ונתבע  הוגשה התובענה

 כעובד או מנהל בחברה, כשהיק' משרתו ואחריותו נתוני� במחלוקת בי� הצדדי�. 

 על, ברישו� זמני עיקול צו" 25.3.18לבקשת המשיב שהוגשה במעמד צד אחד, נית� ביו�  .4

 השופטת' כב..." (. 700,000 של סכו� עד, לבקשה 2 בעמוד המפורטי� במקרקעי� הזכויות

 הבקשה. אשתו ושל שלו המגורי� בדירת המבקש של לחלקו ביחס נית� העיקול). ייטב' י

 . הדירה את למכור מנסה שהמבקש נודע למשיב כי זה במועד הוגשה

 תוכל ולא נזילות בקשיי מצויה שהחברה ידע המבקש כי �,ה הבקשה בבסיס שעמדו טענותה .5

 שבוצעה נכסי� הברחת על ידע המבקש כי; משיבמה זאת והסתיר כספו את משיבל להשיב

 של ימינו כיד תפקד כשהוא עמוס של למעשיו שות' היה המבקש כי; ובעליה החברה ידי על

 כי; רעו�יפ חדלת למעשה החברה בעוד הלקוחות מול החברה ענייני את לנהל והמשי# עמוס

 היה בחברהשל המבקש  תפקידו וכי"; פונזי" הונאת של בשיטה פועלת שהחברה ידע המבקש

 . מציג שהוא מכפי יותר ובכיר משמעותי

 זאת. שיינת� ככל הדי� פסק ביצוע על יכביד כמבוקש הצו מת� אי כי, משיבה ידי על נטע� עוד .6

 לפי. הצו התבקש אליה שביחס המגורי� דירת את למכור מנסה שהמבקש העובדה לנוכח

 . הדי� פסק מת� ע� להיפרע ממה יהיה לא משיבל, הנכס במכירת המבקש יצליח א� הטענה

. אחד צד במעמד שנית� העיקול צו לביטול בקשה המבקש ידי על הוגשה 10.4.18 ביו� .7

 להלי# צור' הוא כי; המבקש נגד תביעה עילת אי� משיבל כי המבקש טע� בקשתו במסגרת

 החוב את והחברה מעמוס לגבות אפשרות שאי� וכיוו� לעמוס המשפחתית קרבתו לנוכח רק

 כי; ההנהלה הנחיות פי על ופעל מצומצמות סמכויות בעל, בחברה שכיר היה הוא כי; הנטע�

 לא שהחברה ידע לא וכי; תביעה עילת מקימה אינה החברה למנהל שלו המשפחתית הקרבה

 הנתבע לחיוב מקור מקימות אינ� משיבה טענות כי נטע� עוד. כספיו אתמשיב ל להשיב תוכל

, מבקשה נגד תביעה עילת לו אי� כי מבי� משיבה א' כי ,המבקש מוסי' לכ#. משיבה כלפי

 לאחר רקעשה זאת  אלא, המקורי התביעה לכתב כנתבע מבקשה את ציר' לאהוא ש מקו�

 . מעמוס או מהחברה להיפרע ביכולתו אי� כי שהבי�
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. העיקול לביטול הבקשה דחיית על אזולאי' ק השופטת' כב החלטת ניתנה 2.5.18 ביו� .8

החלטה זו עומדת במוקד הבקשה לפניי. במסגרת ההחלטה נקבע על ידי בית משפט קמא כי 

א.ר.)  –"עלה בידי התובע לעורר סימני שאלה באשר לתפקידו הנטע� של הנתבע (המבקש 

בחברה להיק' אחריותו לפועלה ולמצגיה, באופ� שיש בו כדי להצביע, לכל הפחות, על קיומה 

כי לנוכח העובדה  ,. באשר להכבדה ומאז� הנוחות נקבעל שאלה רצינית ראויה לבירור"ש

הדירה, וכי מדובר בנכס יחיד שלו ושל אשתו, הכוונה למכור את אינו מכחיש את  מבקששה

לא ביסס ראייתית את טענותיו בדבר קיומה  מבקש. וכ�, כי המשיבמאז� הנוחות נוטה לצד ה

טענותיו בדבר מחירה והעובדה שמדובר במחיר הנמו# ממחיר  של דירה אחרת, ובפרט את

לא הוכיח את הנזק שייגר� לו על פי הטענה ממת� הסעד הזמני. במצב דברי�  מבקשהשוק, ה

קיד על המשיב להפכי  ,נקבעע� זאת זה, קבע בית המשפט כי יש להותיר את העיקול על כנו, 

 . 20,000ות העצמית ולעירבו� בס# של , וזאת בנוס' להתחייב. 45,000ערבו� בסכו� של 

  שהופקד על ידי המשיב במסגרת בקשת העיקול שהגיש נגד הנתבעי� האחרי�. 

 

 המבקש טענות

 בבקשתותיאר  המשיבש העובדות על כ# שהסתמ#ב טעה קמא משפט בית כי ע�וט המבקש .9

 ימי� 16 בחלו' דיו� בקבעו טעה קמא משפט בית כיכ� נטע�, ; בתצהיר נתמכו לא שה� מקו�

 תקנה( בתקנות כמתחייב ימי� 7 תו# ולא המבקש ידי על העיקול לביטול הבקשה מהגשת

 כשבפועל, . 65,000 של ס# על העירבו� את כ# שהעמידב טעה המשפט בית כינטע�, )); ג(367

, בתיק שקיי� ותבהער שכתב מקו� #כ; . 300,000 של בסכו� הוא המבקש חשו' לו הנזק

 ולא, בלבד) החברה( 1 לנתבעת ומופנה לעמוס ביחס הזמניי� הסעדי� כשהתבקשו נית�

 .למבקש

 שעולי� השאלה לסימני ביחס העובדתיות בקביעותיו טעה המשפט בית כי, המבקש טוע� עוד .10

 בתפקיד נשא המבקש כי בקביעה; בה מעורבותו והיק' בחברה המבקש של לתפקידו באשר

 ייצג שהמבקש כ# ועל חלקיי� מסמכי� על העובדתיות בקביעותיו בהתבססות; בחברה ניהול

 הוכחו לא המשיב טענות כי, נטע� עוד. קטנות תביעות של בהלי# המשפט בבית החברה את

 כטענת גדול היה בחברה המבקש של תפקידו אכ� כי להוכיח מנת על הנדרש הראייתי בר'

 .המבקש נגד תביעה עילת של קיומה הוכח לא כינטע�, . המשיב
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 למכור מנסה שהוא העובדה לנוכח, מהעיקול רב נזק לו ייגר� כי המבקש טוע� להכבדה באשר .11

 מבקש הוא אותה הדירה כי, טוע� המבקש. יותר ויקרה גדולה דירה לרכוש מנת על דירתו את

 עצ�, שבפועל כ#, השוק ממחיר פחות . 300,000 ב לרכוש הזדמנות לו שיש דירה היא למכור

 . זה בסכו� נזק לו גורמת העיקול הטלת

 

 והכרעה דיו�

 . המשיב תשובת בקבלת צור# לאל, מצאתי כי יש לדחות אותה בבקשה שעיינתי לאחר .12

 סעדי� של בעניינ� הדיונית הערכאה בהחלטות להתערב נוהגת אינה הערעור ערכאת, כידוע .13

 בהרצליה להשכרה חנויות כ.ד 3285/13 א"רע' ר( בלבד חריגי� במקרי� אלא, זמניי�

), 3.7.13 מיו�, בנבו פורס�( מ"בע קבלנית חברה' ושות כה� אברה� חברת' נ מ"בע הצעירה

 הנדו� המקרה כי מצאתי לא). 4.2.16, בנבו פורס�( אייזנברג' נ אשבור� 131/16 א"רע וכ�

 . הערעור ערכאת של התערבותה את שדורשי� החריגי� מקרי�נמנה על ה

 וקבע, לגופ� בה� ד�, הצדדי� לטענות נדרש המשפט בית כי מעלה 2.5.18 מיו� בהחלטה עיו� .14

 26.4.18 ביו� דיו� קיי� המשפט בית. ומפורטת מבוססת, מנומקת בהחלטה קביעתו את

 וכ� החברה מול מהמגעי� חלק שניהלה וביתו התובע נחקרו במסגרתו, הצדדי� במעמד

 נשלחה המשפט בית והחלטת, טענותיה� את סיכמו הצדדי� הדיו� של בסיומו. עצמו המבקש

 . כשבוע לאחר אליה�

 שאלה סימני" עורר משיבה כי המשפט בית ידי על נקבע, תביעה עילת של לקיומה באשר .15

 . )להחלטה 8' ס( "ולמצגיה לפועלה אחריותו ולהיק' בחברה הנתבע של הנטע� לתפקידו באשר

. בחברהשולי ה לתפקידו ביחס המבקש לגרסת באשר ספקות לעורר הצליח משיבה כי, נקבע

 נתונהאשר  המרכזית העובדתית השאלה היא – בחברה המבקש של תפקידו היק' – זו שאלה

 של הנטע� אחריותו היק' ישיר באופ� נגזר זו לשאלה מהתשובה. הצדדי� בי� במחלוקת

, זו בשאלה ראש הקל לא המשפט בית כי להתרש� נית�. משיבה כלפי החברה למעשי המבקש

 . יסודית בצורה בפניו שהוצג הראיות חומר את ובח�

 מרש� מסמכי�: בפניו שהוצגו מסמכי� סוגי שלושה על התבססה משפט בית של הקביעה .16

 מהליכי� מסמכי�; בחברה משרה נושא הואש מצהיר המבקש כי נרש� אחד מה�ב החברות
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 כמנהל עצמו והציג החברה כנציג הופיע המבקש �בה, החברה נגד שנוהלו קטנות בתביעות

 נכתב בה�") לקר� הגנה מסמכי(" לקוחות ע� שנחתמו הסכמות שעניינ� ומסמכי�; בחברה

 התבססה אלה מסמכי� על. המבקש ע� סוכמו ללקוחות שיוחזרו הסכומי� לגבי הסיכו� כי

 ראויה שאלה והעמיד לכאורה מהימנות ראיות של קיומ� על הצביע" התובע כי הקביעה

 ."ולמצגיה החברה לפעולות אחריותו לשאלת, ומכא� בחברה הנתבע של לחלקו באשר לבירור

בית המשפט קבע בהחלטתו, שא' א� יניח כי עוצמתה . הנוחות מאז� בדבר לטענות באשר .17

של הזכות לכאורה אינה משמעותית, הרי שהיא מתאזנת לנוכח יסוד ההכבדה ומאז� הנוחות 

 דירה של קיומה בדבר המבקש גרסת את קיבל לא קמא  משפט ביתלהחלטה).  12(סעי' 

 לא כי ציי� המשפט בית. . 300,000 ב השוק ממחיר הנמו# במחיר לרכוש יכולהוא  אותה

 לב ובשי�, שבעובדה בממצא דוברמ. בעניי� זה המבקש של גרסתו ביסוסל ראיות בפניו הוצגו

 יש כי אכ� נראה,. שהתבקש הזמני הסעד מת� לטובת נוטה הנוחות מאז� כי נראה זה לממצא

, וככל ההלי# של בסיומוש חששקיי� , המבוקש הסעד יינת� לאשא�  המשיב בטענת ממש

מאיד#, נראה שא� המבקש ירכוש דירה אחרת, נית� . להיפרע ממה לו יהיה לא שיזכה בו,

 דירה האחרת שתירכש. על היהיה להמיר את העיקול מהדירה הנוכחית לעיקול שיוטל 

. מהטעמי� אות� מניתי, החלטתי לדחות את הבקשה. הואיל ולא נתבקשה תשובת סו& דבר .18

 המשיב, איני מחייב את המבקש בהוצאות משפט. 

 . הפיקדו� שהפקיד המבקש י2שב לו על ידי המזכירות .19

 המזכירות תשלח לצדדי� העתק מההחלטה.  .20

  

  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  24, י"ג אלול תשע"חהיו�,  נהנית

                 
  
  




