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  שאול שוחט  שופטה כבוד בפני 
 

 
� מבקשי

  
  מ.ב.צ

 ע"י ב"כ עוה"ד ציו� סמוכה

  
  נגד

 

  
� משיבי

  
  ש.ב.צ

 ע"י ב"כ עוה"ד דניאל אפרת

  
 

 פסק די 
  1 

  2 

 3. מ השופטת' כב( אביב�תל במחוז משפחה לענייני המשפט בית של דינו פסק על ערעור רשות בקשת

03�43965 א"בע, דה�� 4 רשמת' כב החלטת ובוטלה המשיב של ערעורו התקבל לפיו ,7.7.16מיו)  ),16

 5  .מהאר* המשיב של יציאתו את שעיכבה, קמא המשפט בית

  6 

 7  לעניי  הצריכות העובדות

  8 

 9 בחודש, לאחרונה א
 התגרשו א
 2010 בשנת כבר שנפרדו, לשעבר זוג בני ה) והמשיב המבקשת

 10  .2016 פברואר

  11 

 12 לא ההסכ). גירושי� הסכ) לידי הצדדי) הגיעו, הגדול הרבני הדי� בבית דיו� במסגרת, 1.2.2016 ביו)

 13 ביניה) בענייני הרכוש המחלוקות את, השאר בי�, והותיר, ביניה) המחלוקות מלוא את להסדיר נועד

 14 תיק"   כי , הצדדי) קבעו להסכ) 11 בסעי-. משפחה לענייני המשפט בית לפני, עתידי לבירור

 15 אול�. ברכוש סופי ד"לפס עד הליכי� ינקטו ולא יבוטל מהאר$ היציאה עיכוב. יוקפא פ"ההוצל

� 16  ."והשפעולי� הריביות את יצבור החוב סכו

  17 

 18 לפני המבקשת הגישה, בעקבותיו הצדדי) וגירושי הגירושי� הסכ) חתימת לאחר מיד, 4.2.2016 ביו)

 19". ממו  יחסי חוק פי על משאבי� לאיזו " כתביעה שהוגדרה בענייני רכוש תביעה קמא המשפט בית
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 1 פרטיות בחברות לרבות, ל"בחו המשיב בשליטת המצויי) נטעני) לנכסי), היתר בי�, נוגעת התביעה

 2  .2010 בשנת שחל הקרע�הפירוד  למועד והכל, זרות

  3 

 4, רוסמ� .נ) אז כתוארה( קמא המשפט בית רשמת לפני המבקשת עתרה התביעה הגשת ע) בבד בד

 5 יציאתו לעיכוב צווי) היו שני) ובמש
 כה עד כי טענה המבקשת. מהאר* המשיב של יציאתו לעיכוב

 6 מנת ועל), למזונותיה חובו בעקבות( לפועל בהוצאה ה� הרבני הדי� בבית ה� מהאר* המשיב של

 7  .מישראל המשיב של יציאתו למנוע יש, הדי��פסק של וביצועו ההלי
 של התקי� ניהולו את להבטיח

  8 

 9 של יציאתו לעיכוב צו 26.2.16 ביו) ידה על נית�, הרשמת' כב לפני הצדדי) עמדות שהוגשו לאחר

 10  .7.3.16 ליו) דיו� ונקבע מהאר* המשיב

  11 

 12 להיעתר קמא המשפט בית רשמת' כב החליטה, הצדדי) ובמעמד, בדיו� הצדדי) שמיעת לאחר

 13 בקשה מהגשת המבקשת את חוס) שאינו ככזה הגירושי� להסכ) 11' לס פרשנות מת� תו
, לבקשה

 14 זכויות בי  איזו " לש), זה ע). שפתחה הרכוש בהלי
 זמני כסעד מישראל המשיב של יציאה לעיכוב

� 15 תצהיר מציאי שהמשיב לכ
 בכפו- יבוטל האר* מ� היציאה עיכוב צו כי הרשמת' כב הורתה", הצדדי

 16  ).להחלטה 16' ס( החלטתה במסגרת פירטה אות� הנחיות לפי, נכסיו לכל בנוגע מלא גילוי

  17 

 18 והתקיי) טיעו� עיקרי שהוגשו לאחר, 7.7.16 ביו). קמא המשפט בית לפני המשיב ערער  זו החלטה על

 19 בית. המשיב ערעור את המקבל דינו�פסק את קמא המשפט בית נת�, הצדדי) במעמד, בערעור דיו�

 20 בי�, מהאר* המשיב יציאת עיכוב את ולבטל הרשמת' כב בהחלטת להתערב החליט קמא המשפט

 21 שחוסמת כזו  היא ,הצדדי) של דעת) אומד לפי ,הגירושי� להסכ) 11' ס פרשנות כי משמצא השאר

 22 של סיונהיונ בענייני הרכוש התביעה בירור עד האר* מ� יציאתו לעיכוב מלעתור המבקשת את

 23  .לב בתו) שלא התנהלות על מלמד מההסכמה לסטות המבקשת

  24 

 25, לטענתה. שלפניי הערעור רשות בקשת במסגרת המבקשת מלינה קמא המשפט בית של דינו�פסק על

 26 מחסו) ומקי) הרכוש תבתביע כעוסק הגירושי� להסכ) 11' ס את משפירש קמא המשפט בית שגה

 27 תיק במסגרת מהליכי) להימנע רק הייתה הסכמה באותה כוונההכש, במסגרתה" הליכי)"ב לפנות

 28 מבלי" האר* מ� המשיב יציאת עיכוב את משביטל קמא המשפט בית שגה, המבקשת לטענת. פ"ההוצל

 29 את סות�" ד"פסה זה ובאופ�" הצדדי� של הרכוש נושא יוכרע פיה� שעל המסמכי� את סיפק שזה
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 1 מחצית. באר$ רכוש אי  למשיב שכ , התיק ניהול על הכבדה ויוצר הרכושית התביעה על הגולל

 2 נית  לא, מכ' וגרוע, בישראל המשפט לניהול לשוב סיבה לו ואי , קיימי� לחובות משועבדת דירתו

 3 והמגרש החברות 3, הרב הרכוש לשווי האינפורמציה כל כאשר משאבי� לאיזו  תביעה לנהל

� 4  ).ע"לבר 28' ס(" המשיב של בלעדית בשליטה הינ� ל"בחו הנמצאי

  5 

 6 קבלת לאחר, 26.7.16 ביו). ד"פסה ביצוע לעיכוב ג) המבקשת עתרה הערעור רשות בקשת ע) בבד בד

 7 לחובת שנפסקו ההוצאות לעניי� בסייג( ד"פסה ביצוע לעיכוב צו ידי על נית�, לבקשה המשיב עמדת

 8  ).המבקשת

 9 כ� כמו. הערעור רשות לבקשת להשיב למשיב הוריתי, בהלי
 העירבו� שהוסדר לאחר, 24.8.16 ביו)

 10 סדר לתקנות 410 בתקנה סמכותו לפי יפעל המשפט בית כי מסכימי) א) להודיע הצדדי) התבקשו

 11 שניתנה הרשות פי על ערעור והוגש הרשות ניתנה כאילו בבקשה וידו� 1984�ד"התשמ, האזרחי הדי�

 12  .בכתב סיכומי) ובתשובה בבקשה לראות נית� כזה במקרה והא)

  13 

 14 מאותו בהחלטה. המבקש יגיש אותה לתגובה תשובה להגיש לה לאפשר המבקשת עתרה 29.8.16 ביו)

 15 הערעור רשות לבקשת המשיב תגובת שתוגש לאחר וכי זמנה את מקדימה הבקשה כי קבעתי היו)

 16  .בהתא) בקשה יגיש וכ� ובמידה בתשובה צור
 יש א) המבקשת כ"ב ישקול לתכניה ובהתא)

  17 

 18 בית כי המשיב הסכי) התגובה במסגרת. הערעור רשות לבקשת המשיב תגובת הוגשה 11.9.16 ביו)

 19 הרשות ניתנה כאילו בבקשה וידו� האזרחי הדי� סדר לתקנות 410 בתקנה סמכותו לפי  יפעל המשפט

 20 מטע) ג). בכתב כסיכומי) תשמש התשובה כי הסכי) וא-, שניתנה הרשות פי על ערעור והוגש

 21 תשובה הגשת להתיר מטעמה נוספת בקשה הוגשה ולא האמור למתווה התנגדות הובעה לא המבקשת

 22  .לתגובה

  23 

 24  והכרעה דיו 

  25 

 26 רשות לית� מחליט אני, 1984�ד"התשמ, האזרחי הדי� סדר לתקנות 410 תקנה לפי לסמכותי בהתא)

 27  .עצמו כבערעור בבקשה ולדו� ערעור

  28 
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 1 )סיכומיה) את ג) שמהווי) לה והתשובה הערעור רשות בקשת( טענותיה) בכתבי הקדישו הצדדי)

 2 טענותיו תומ
 המשיב כ"כשב – הגירושי� להסכ) 11 סעי- לפרשנות הנוגעות לטענות כר נרחב

 3 הליכי) נקיטת לאי ההתחייבות לפיה(  קמא המשפט בית של דינו�בפסק לסעי- שניתנה בפרשנות

 4 מבקש המבקשת כ"ב לויוא) רכוש כיהלי במסגרת מהאר* יציאה לעיכוב בקשה ג) בחובה כוללת

 5 תחומה הליכי) נקיטת לאי ההתחייבות לפיה( ( לסעי- קמא המשפט בית רשמת' כב פרשנות את לאמ*

 6  ).בלבד מזונות חוב בגי� הפתוח פ"ההוצל תיק במסגרת להליכי)

  7 


 8 בעיניי הנראית לפרשנות באשר מסמרות לקביעת מקו) מוצא איני שלפניי בערעור ההכרעה לצור

 9 עותרת לה המרחיבה הפרשנות ג), שכ�. בעיקר ולא בטפל מדובר, לטעמי. האמורות השתיי) מבי�

 10 יציאה עיכוב לצו ולעתור קמא המשפט לבית לפנות הפתח את לפניה פותחת שרק כזו היא המבקשת

 11 למת� הנדרשי) התנאי) את מלהוכיח אותה פוטרת אינה א
, שלפניו הרכוש הלי
 במסגרת מהאר*

 12  .האמור הסעד

 13 על, 362 תקנה לפי. הצו למת� התנאי) את מסדירות האזרחי הדי� סדר לתקנות) א(384 �ו 362 תקנות

 14 בית את לשכנע וכ�", התביעה עילת של לקיומה לכאורה מהימנות ראיות" להציג זמני סעד המבקש

 15, הסעד יינת� א) למשיב שייגר) מהנזק גדול, הזמני הסעד יינת� לא א) לו שייגר) הנזק כי המשפט

 16  .לטובתו נוטה הנוחות מאז� כי – כלומר

  17 

 18 או המשפט בית" כי, נקבע) א(384 בתקנה המצויה, האר* מ� יציאה לעיכוב הנוגעת מיוחדת בהוראה

� 19 מהימנות ראיות בסיס על, שוכנע א�, המשיב נגד האר$ מ  יציאה עיכוב צו לית ... רשאי הרש

 20 הדבר וכי, ממושכת לתקופה או לצמיתות האר$ מ  לצאת עומד שהוא סביר חשש קיי� כי, לכאורה

 21 צו נגדו יינת  לא, חו$ תושב המשיב היה; הדי  פסק ביצוע על או ההלי' קיו� על ממשי באופ  יכביד

 22   ".שיירשמו מיוחדי� ומטעמי� חריגות בנסיבות אלא האר$ מ  יציאה עיכוב

 23  ".הכבדה"ה דרישת את היתר בי�, מגלמת זו תקנה

  24 

 25 חלק בעצ) שהיא, האר* מ� לצאת הזכות כי, נפסק האר* מ� יציאה עיכוב של הספציפי בהקשר

 26 מעמד בעלת לזכות, וחירותו האד) כבוד: יסוד חוק של לתוק- כניסתו ע), הפכה, התנועה מחירות

 27 לעומת עלה בה המגולמי) השיקולי) ושל זו זכות של משקלה, לפיכ
. חוקי �על, חוקתי נורמטיבי

 28 המקנה החקיקה פרשנות במסגרת ביטוי לו למצוא עשוי אשר מצב, היסוד לחוק שקדמה התקופה

 29) 4(מח ד"פ, וייסגלס' נ וייסגלס 7208/93 א"רע: ראו( האר* מ� יציאה עיכוב צווי הוצאת סמכויות

529 )1994.(( 30 
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  1 

 2 המשפט שבית ולאחר בזהירות, במשורה הנית�, דרסטי בסעד עסקינ� מקרה בכל כי חולק אי�, למעשה

 3 ארקדי' נ טרוי� יוס( 897/08 פ"ה, 20365/06 א"בש ראו(  העניקול אלא ברירה אי� כי השתכנע

 4  ).19.11.2008,  גאידמק

  5 

 6, קמא המשפט בית רשמת ולפני קמא המשפט בית לפני ג) כמו, הערעור רשות בבקשת כנטע�, בענייננו

 7 היעדרותו כי, והשני; התובענה בירור על תכביד המשיב של היעדרותו כי, האחד: כפול חשש למבקשת

 8  .לכשינת� הדי� פסק ביצוע על תכביד

 9  .אלו לחששות ביטוי נתנו קמא המשפט בית החלטת וה� קמא המשפט בית רשמת' כב החלטת ה�

  10 

  11 


 12  :בהחלטתה קמא המשפט בית רשמת' כב קובעת, כ

  13 

 14 הנוגע אחר או כזה דבר שיומצא אימת כל כי, המשיב בפני הצהיר, ההלי' לניהול הנוגע בכל. 8"

� 15 ומשכ' לידיו אישית כמסירה הדבר שיחשב הרי, כוחו בא למשרד הצדדי� בי  המתנהלי� להליכי

 16 די  פסק כנגדו לית  המשפט בית יוכל, המשפט בבית לדיוני� יתייצב לא או יגיב לא א� כי ברור

� 17  .כדי  מסירה נעשתה באשר, בהעדרו וצווי

 18 הדבר מצוי הנראה ככל אכ  כי מכ' להתעל� שאי  הרי, ל"בחו הרכוש היק( לבירור הנוגע בכל. 9

 19 לכ' תתרו�, ישראל במדינת דווקא החזקתו כי מצאתי לא אול�, עצמו המשיב של בשליטתו

 20  .שלא ובי  אישיי� צווי� נגדו שינתנו בי , אחר או כזה מידע ינדב לא או ינדב שהמשיב

 21 סנקציה כאשר,  כספית סנקציה מקרה בכל הינה המשיב על להפעיל יהיה נית  אשר הסנקציה. 10

 22 לבית לצר( המבקשת על היה כי קובעת אני, זה בנושא. כספיי� באמצעי� להבטיח יש זו מעי 

 23 מנת על, בישראל המשיב ש"ע הרשומי� הנכסי� שווי מהו לכאורה ולו המוכיחות ראיות המשפט

 24  .המשיב על שתוטלנה הכספיות הסנקציות את היו� בבוא לשל� מנת על באלו די א� לבחו 

 25 ע� קשר אות� לקשרי� ודותה נולדו, ל"בחו המשיב של עסקיו כי בתביעתה הצהירה המבקשת. 11

 26, למשיב מתחרי� עסקי� ניהלו למעשה משפחתה בני כי מעידה היא כאשר, ל"בחו משפחתה בני

� 27  .המשיב של עסקיו שגשוג לאור לסגור נאלצו אות

 28 נעשה  כשהכל" מהאר$ הנתבע ניהל החברות את כי 35' ס במסגרת בתביעתה המבקשת מצהירה עוד

 29 מופקד היה אשר הוא. ר .ז מר"  הצדדי� של חתנ� כאשר" והטלפו  האינטרנט, המחשב באמצעות

 30  "העסקי� ניהול על

 31 עסקיו בתחומי י�אהבקי משפחה קרובי לה יש כי בעצמה מעידה המבקשת בו, זה דברי� במצב. 12

 32 בידה שיש הרי ל"בחו העסקי� כל את בפועל שניהל זה הוא בתה של בעלה כי הכל ומעל המשיב של

� 33  .הקרע למועד נכו  העסקי� שווי כימות לרבות, הדי  פסק לצורכי רלוונטי מידע להשגת כלי
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 1 המחשבי� את לתפוס המבקשת יכולה למשל כ', לעדות החת  את לזמ  המבקשת יכולה, למשל כ'

� 2 מת  או/ו מיוחד מנהל למינוי המבקשת יכולה למשל וכ' באר$ הפעילות כל התנהלה כי טענה מה

� 3  .לגביה� רלוונטי מידע להשיג או/ו לקיימ� מנת על ל"בחו משפחה בבני להסתייע נית  אשר צווי

 4 החומרי� כל ממנו הועתקו כי, המשיב של המחשב נתפס כבר בעבר כי העיד המבקשת כ"ב. 13

� 5 המסמכי� כל המבקשת בידי יהיו ובכ' כיו� ג� תעשה זו פעולה כי מניעה רואה ואיני הרלבנטיי

� 6, החברות ניהול כל כי" לתביעה 35' בס טוענת עצמה היא באשר תביעתה הוכחת לצור' הדרושי

 7  ".המחשב באמצעות מהאר$ נעשה הכל, וההוצאות ההכנסות על הפיקוח, הסחורה על הפיקוח

 8 עיכוב מאשר, התביעה של התקי  ניהולה להבטחת, פחות דרסטיי� באמצעי� המדובר כי ברור. 14

 9 של חירותו את המגביל ביותר וחמור דרסטי כצעד, אחת לא נקבע אשר, מהאר$ המשיב של יציאתו

� 10  ..אד

 11 את לבצע קושי יהיה כי המבקשת טענות ע� להסכי� אלא לי אי  – הדי  פסק של לביצועו אשר. 15

 12 כי רואה איני עדיי , זאת ע�. ל"בחו הרשומי� ולחברות לעסקי� נוגע שהוא ככל בעיקר הדי  פסק

 13 היו� עד, הוא נהפו'. זה עובדתי מצב לשנות עשוי, ישראל מדינת בתחומי דווקא המשיב של הותרתו

 14 פעולה לשיתו( תר� הדבר כי רואה ואיני ישראל ממדינת מיציאה מעוכב שהמשיב שני�' מס ומזה

 15  . "המבקשת של לזכויותיה הנוגע בכל מצדו

  16 

 17  :אות� ואימ* הרשמת' כב של אלו לקביעות הפנה, דינו�פסק במסגרת, קמא המשפט בית ג)

 18. האר$ מ . צ.ב מר של יציאתו תעוכב לא בא� ההכבדה לחשש התייחס המשיבה כ"ב כי אציי  עוד " 

 19 יכולות. צ.ב' שלגב לכ' הרשמת' כב מפנה, 14	11 סעיפי�, הרשמת' כב להחלטת 20' בעמ

 20 15 סעי(( הרשמת' כב התייחסה ג� כמו לרשותה העומדי� באמצעי� המידע את לקבל ואפשרויות

 21 מר, שכ  הדי  פסק ביצוע על להקל, כשלעצמה בה אי , באר$.  צ.ב מר של הותרתו כי), להחלטה

 22 הגברת לשיטת לפחות( ההליכי� בניהול לתועלת מביא הדבר ואי  באר$ שני� מספר כבר מעוכב. צ.ב

 23  ).ד"לפסה האחרונה בפסקה, ש)(   . .צ.ב

  24 

 25 קביעותיה� בכל, קמא המשפט בית ג) כמו, קמא המשפט בית רשמת' כב שגתה, המבקשת לטענת

 26 המשיב של היציאה עיכוב את משביטלה דה  השופטת כבוד טעתה", המבקשת לטענת. אלו

 27 ההכבדה וכ  מסמכי� בלי לניהולו אפשרות שאי  כדי עד התיק בניהול ההכבדה מחשש והתעלמה

 28 כי וקבעה, ל"בחו הרשומי� ולחברות לעסקי� נוגע שהוא ככל בעיקר הדי  פסק של לביצועו באשר

 29 את לפרט מבלי, לרשותה העומדי� באמצעי� המידע את לקבל ואפשרויות יכולות ישנ  למבקשת

� 30 העובדות שכ , זה לעניי  גליס	רוסמ  הרשמת' כב של הטעות על חזרה ובכ', והיכולות האמצעי

 31 ובאיזה היכ  יודע לא איש, הנתבע של דודו ב  י"ע מנוהלת בבולגריה החברה כי הינ  לעיל שפורט כפי

� 32 אי , מס חות"דו המבקשת בידי אי , החברה של החשבו  רואה מיהו, חשבונותיה מתנהלי� בנקי

 33 של הפרטיי� החשבונות של חשבו  דפי וכ  החברות של הבנק חשבונות דפי אי , מלאי ספירת

 34 אינה והמבקשת להעיד מוכ  היה לא הוא בעבר, חתנ� י"ע המנוהלת בפולי  לחברה אשר. המשיב

 35 מהחברה מתפרנסי� ה� כאשר, אינפורמציה לתת יצטרכו שבו במצב בתה ואת אותו להעמיד יכולה
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 1 רבות שני� שמזה 80	מ למעלה ב  באד� מדובר לעיל שפורט כפי המבקשת של לדודה ואשר, בפולי 

 2 עיכוב בביטול" כי הוראות עיננו. המשיב של החברות שווי לגבי אינפורמציה כל לו ואי  עובד אינו

 3 כבוד כאשר, ופולי  קונג הונג, אירופה בכל מחט לחפש המבקשת את ש"ביהמ כבוד שולח היציאה

 4 הגולל את סות� הוא' ובכ, מש� עדי� לזמ  ולא אלו בארצות צווי� לתת יכול שאינו יודע ש"ביהמ

 5' וכב מאחר. לקבל אמורה שהיא הקנייניות הזכויות ועל, המבקשת של הרכושית התביעה על

 6 ולהציג, רכושו של פירוט מלתת נמנע שני� 6 במש' המשיב כי לעובדה מודעת קמא ש"ביהמ

� 7 היציאה עיכוב את לבטל שבהחלטתה הרי, משאבי� לאיזו  התביעה של ניהול לאפשר כדי, מסמכי

 8 כל למבקשת תהא לא, המסמכי� קבלת את שתבטיח סנקציה כל וללא ערבויות כל ללא המשיב נגד

 9 בתביעה ד"פס לית  יהא נית  שלא משו� ה , לה המגיעות הקנייניות הזכויות את לקבל אפשרות

 10 לעסקי� נוגע שהוא ככל בעיקר הדי  פסק את לממש יהא נית  שלא משו� וה , המסמכי� ללא

 11  ).ע"לבר 43�42' ס( "ל"בחו הרשומי� ולחברות

  12 

 13 להוכחת השכנוע נטל מוטל, המשיב של מהאר* יציאתו לעיכוב הצו למת� שעותרת, המבקשת על

 14, תנועתו לחופש או לקניינו המשיב של החוקתית בזכות בהתחשב כי נקבע בפסיקה. הצו למת� התנאי)

 15, האמורי) הרכיבי) את לבסס מתיימרות אשר הראיות של ולכמות� לאיכות� רבה חשיבות לייחס יש

 16  )).1998( 193) 1(נב ד"פ, גלנ$' נ סיני 5935/97 א"רע( הצו מבקש של טיעוניו ביסוד אשר

  17 

 18 נסת�" מהאר* יציאה לעיכוב הצו את לבטל דינו�בפסק קמא המשפט בית בהחלטת כי שוכנעתי לא

 19 הקנייניות הזכויות את לקבל אפשרות כל למבקשת תהא לא" וכי המבקשת של תביעתה על" הגולל

 20 יהא נית  שלא משו� וה , המסמכי� ללא בתביעה ד"פס לית  יהא נית  שלא משו� ה , לה המגיעות

 21  .כטענתה", ל"בחו הרשומי� ולחברות לעסקי� נוגע שהוא ככל בעיקר הדי  פסק את לממש

 22 רכוש כל אי� למשיב:  נכונות הערעור רשות בבקשת המשיב של בעניינו המבקשת טענות כל א) ג)

 23 לשווי האינפורמציה וכל הבלעדית ובשליטתו ל"בחו הנמצאות פרטיות בחברות רכושו כל; בישראל

 24 ההלי
 בניהול יחסי קושי ויהיה יכול למבקשת כי לפיה מסקנה לבסס כדי באלו יש – בידיו הרכוש

 25 יש ישראלמ מלצאת המשיב במניעת כי שוכנעתי לא א
 – ינת�כשל הדי��פסק בביצוע קושי ג) וייתכ�

 26 של חלקה מנת היו, שקיימי) ככל, אלו קשיי). אלו קשיי) ע) מהתמודדות המבקשת את לפתור כדי

 27 המשיב נגדבענייני רכוש  תביעה המבקשת הגישה אז, הצדדי) נפרדו אז 2010 שנתב עוד המבקשת

 28 האמורה התקופה בכל כאשר), 2015 בשנת( מעש מחוסר דבר של בסופו שנמחקה) זכויות על לשמירה(

 29 יציאה עיכוב צווי בעקבות ובי� מרצונו בי�( בישראל המשיב של הימצאותו.  בישראל המשיב היה

 30 דרישותיה לקידו) למבקשת מאומה תרמה לא) פ"ובהוצל הרבני הדי� בבית ונגד שהוצאו מהאר*

 31  .כעת תתרו) במה ברור ולא, מהמשיב הרכושיות
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  1 

 2' כב החלטת את שהותיר מה( קמא המשפט בית של דינו�פסק ביצוע לעיכוב החלטתי בעקבות! ודוק

 3 גילוי תצהיר והגיש הרשמת' כב החלטת לפי לפעול ניסה המשיב) מכונה על קמא המשפט בית רשמת

 4 התצהיר. ההחלטה במסגרת שהתבקשו שברשותו  המסמכי) כל את, לטענתו, ציר- אליו מסמכי)

 5שדחתה ) כריש�הלר ענת(  קמא המשפט בית רשמת דעת את אמנ) הניחו לא אליו שצורפו והמסמכי)

 6החלטת הרשמת באת בקשת המשיב לביטול הצו משקבעה כי לא התקיימו מלוא התנאי) שנקבעו 

 7בתצהיר שהוגש התייחס המשיב למצב נכסיו דהיו�, תחת התייחסות למצב נכסיו (" 7.3.16מיו) 

 8במועדי� אשר נקבעו בהחלטה. כמו כ , המשיב לא צר( דפי חשבו , כי א� א' ציי  מספרי חשבונות 

 9ביחס לחברת ט. והמסמ' אשר הוגש  2010בנוס(, לא צר( המשיב את דוח המס שהוגש בשנת  בנק.

 10.") , א
 ע) זה לא נסתרה גרסת המשיב בתצהירו כי ביחס לחברת פ.א.  לא תורג� לשפה העברית

 11אי  לי, אי  בשליטתי ואי  לי אפשרות להשיג שו� מסמ' אחר ונוס( על אלה שפורטו לעיל, שכ  לו "

 12רטית היו מסמכי� נוספי�, לאור אי יכולתי לצאת את האר$, אי  לי אפשרות אפילו לבדוק ג� תיאו

 13או לנסות לברר ככל שנית , שכ  החברות שלעיל הפסיקו את פעילות  ואי  בה  או לה  צוות או אנשי 

 � 14מקצוע הפעילי� בה , ואי  לי מושג או מידע כלשהו היכ  נמצאי� או יכולי� להימצא מסמכי

� 15  לתצהיר).  23" (ס' ככל שישנ� הקשורי� לחברות אלה נוספי

  16 

 17ג) טענת המבקשת כי אי� במסמכי) שצורפו כל מסמ
 חדש מעבר לאלו שציר- המשיב בעבר לכתבי 

 18לתגובתה לבקשה לפני בית המשפט קמא) אינה  7(כ
 טענה המבקשת בס'   2012טענותיו עוד משנת 

 19נית� כל הסבר כיצד עצ) הימצאותו של המשיב סותרת את גרסת המשיב בעניי� זה ולמעשה לא 

 20בישראל תתרו) לנסיגת המשיב מגרסתו, להמצאת המסמכי) ולמת� המידע המבוקש, משהדבר לא 

 21  נעשה עד כה.

  22 

 23כבר נקבע בפסיקה כי  עצ) העובדה   �הדי� �באשר לטענות המבקשת לעניי� הקושי במימוש פסק

 24י להעיד בהכרח על קושי עתידי במימוש פסק הדי� שנכסיו של בעל די� מצויי) בחו"ל, אי� בכ
 כד

 25). המבקשת 4.1.07, נית� ביו) ]בנבו פורס)[, ICC) בע"מ נ' 1993כפרית תעשיות ( 6614/06(רע"א 

 26" הנכסי) המצויי) בחו"ל ולמעשה גרסתה הברחתאינה טוענת כי מטרת המשיב בנסיעתו לחו"ל היא "

 27לתגובתה לפני בית המשפט קמא לבקשת  9ה (בס' הנוכחית היא כי "ההברחה" כבר בוצעה והושלמ

 28מאז המשיב לביטול צו איסור היציאה מהאר* בעקבות הגשת תצהיר הגילוי, טוענת המבקשת כי "

 29שני� בה� דאג המבקש להעלי� את רכושו, וזאת כדי שלא לתת  6מועד הקרע ועד היו� חלפו 

 30ובחשבונות המשיב שאות) התבקש  ). בנוס-, המבקשת ג) אינה טוענת שבחברותלמשיבה את חלקה"

 31כספי) מה) תוכל להיפרע, אינה מכחישה את טענות המשיב כי החברות כבר  כיו�לחשו- מצויי) 
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 1... שכ  מצב  של החברות היו� אינו רלבנטינסגרו וחסרות פעילות בשני) האחרונות, ומדגישה כי "

 2אי  חולק כי ניהל את  שני� בה� 2009ולשנת  2010התביעות מתייחסות למועד הקרע, לשנת 

 3אי� כל אינדיקציה לכ
 שג) א) תזכה המבקשת  –לאותה תגובה). רוצה לומר  9(ס'  החברה"

 4המבקשת  לא הביאה כל  �של המשיב בחו"ל. וג) א) כ
 הדבר  אלופרע מנכסי) יבתביעתה תוכל לה

 5א רכוש המשיב ראייה לכ
 שתהא לה מניעה לאכו- את פסק הדי� לכשיינת� באות� מדינות בה� יימצ

 6הדי� �יל למימוש פסקע"המוברח" וממילא לא הביאה כל ראייה לכ
 שהותרת המשיב בישראל תו

7�בישראל באופ� שרכוש המשיב בחו"ל יועבר לישראל, ובכ
 ייחס
 ממנה הלי
 משפטי לאכיפת פסק 

 8  הדי� בחו"ל.

  9 

 10 כעולה. קטיני) ילדי) לצדדי) ואי� מהמבקשת גרוש הוא. לחייו השביעי בעשור נמצא המשיב

 11) ומשפחתה אחת בת( ל"בחו מצויה הגרעינית משפחתו �  קמא המשפט בית רשמת' כב לפני מחקירתו

 12(  ונכדותיו בנותיו, בישראל משפחתו ע) קרוב קשר על העיד המשיב). ומשפחת� בנות שתי( ובישראל

 13 שהילדי� בשבוע יומיי� ואי  כמעט. והנכדי� הילדי� ובאו שלי לאמא יומיי� לפני הולדת יו� היה"

 14 השאירו ימי� 10 ולפני שלה למשפחה חתונה הייתה. לנכדי� סיטר בייבי עושה אני. מבקרי� לא

 15 הגדולי� הנכדי�. התינוקת והשאירו ש� כול� את לקחו ה�. חודשי� 7 בת תינוקת, הנכדי� אצלי

 16 זה הנכדי�, הרעי� הדברי� כל, שהיה מה כל. הנכדי� ע� בקשר לא שאני יו� אי . ב  זה,  11.5 בני

� 17 שהובאה לעובדה מודע אני כי אציי�. 7.3.16 יו) ישיבת' לפרוט 12' עמ –" שמכסי� הטובי� הדברי

 18 של אמו כי עולה וממנה קמא המשפט בית לרשמת שהופנתה 9.8.16 מיו) המבקשת תגובת במסגרת

 19 ש) משפחתו את לפגוש במטרה, האר* את לצאת המשיב של רצונו ג)).  בינתיי) נפטרה המשיב

 20  : לגטימי רצו� הוא, להתפרנס ולנסות

 21 החיי� את להמשי' חייב אני. פה עבודה מוצא לא ואני ש� ילדי� לי יש כי מהאר$ לצאת צרי' אני"

 22  .לדיוני� משפט לבית לפה אבוא שלא כזה דבר אי  א', פה עבודה מוצא לא אני. שלי

� 23 מביטוח חי אני, עבודה לי אי . אתמול יוצא הייתי יכולתי א�, ל"לחו יוצא שאני חשב הוא היו

 24 המוניטי  כל. שלי החת  ע� אולי, שלי אח ע� או כעצמאי לעבוד, אפשרויות הרבה יש ל"בחו. לאומי

 25  ').לפרוט 31�25' ש 12' עמ" (באר$ לעבוד יכול לא אני, ל"בחו שלי

  26 

  27 

 28 לשמ� המטרות על נמנות אינ�, חובו את לשל) עליו לח* הפעלת או די� בעל של הענשתו כי לזכור יש

 29 . האר* מ� יציאה עיכוב של הכלי נועד

  30 

 31 כלי הוא אלא, הדי  פסק את לבצע החייב על לח$ אמצעי להוות נועד לא האר$ מ  היציאה עיכוב צו"

 32 מהדורה( האזרחי הדי  סדרי, בזוסמ  מצאנו. החוב פרעו  סיכול את למנוע כדי פ"ההוצל בידי

 33 עצמו שיפדה ,לח$ אמצעי לשמש מיועד לא הנתבע עיכוב" כי) 571' עמ, 1990, לוי ' ש, שביעית
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 1 תו'), למטה 506' בעמ) , 2( מח י"פד( ל"הנ לב בפרשת בהסכמה מצוטטי� אלו דברי�". משוביו

 2" משבי לשחרור מפתח להיות צריכה אינה לתביעה והסכמה סוהר בית אינה המדינה" כי ההדגשה

)� 3 אינו פ"ההוצל של חוב מלוא תשלו�: שלפנינו במקרה הדי  הוא כי נוסי( אנו), ז האות מול, ש

�י( ע"בר." (ישראל במדינת מהשבי המשיב של לשחרור מפתח לשמש צרי'( (4188/02 � 4 וינוגרד יור

 5 בשי) א
 799) 2(כד י"פד, עוזר' נ סומ' 703/70 א"ע ג) ראו. בנבו פורס), 2003, פיליפובי$ שלמה' נ

 6 ).זר בתושב היה דובר שש) לכ
 לב

  7 

 8 כי הוכח טר), המבקשת בתביעת די� פסק נית� טר) יננוישבענ שעה וחומר קל מכח יפי) הדברי)

 9 לא)  הנישואי� במהל
 שנצבר המבקשת רכוש איזו� ג) שכולל( הצדדי) בי� המשאבי) איזו� במסגרת

 10  . בלבד זמני בסעד ומשמדובר בישראל המצוי המשיב ברכוש די יהא

  11 

 12 יחד. יותר חזקות זכויות בפני לסגת ויכולה מוחלטת זכות איננה האר* את לצאת המשיב של זכותו

 13 ההלי
 לסיכול תביא האר* מ�  המשיב שיציאת לכ
 המבקשת מצד משכנעות ראיות בהעדר, זאת ע)

 14 או כזה דבר שיומצא אימת כל כי, קמא המשפט בית רשמת לפני המשיב להצהרת לב בשי)( המשפטי

 15 אישית כמסירה הדבר שיחשב הרי, כוחו בא למשרד הצדדי) בי� המתנהלי) להליכי) הנוגע אחר

 16 כעולה. המשיב לטובת נוטה הנוחות מאז� כי דעתי נחה, הדי��פסק את לבצע יכולת לאי או)  לידיו

 17 מישראל המשיב של יציאתו בה� האחרונות בשני) ג) – קמא המשפט בית רשמת' כב לפני מהדיו�

 18 הפקדת לחילופי� או ערבי) של בטוחות להבאת בכפו- מישראל לצאת לו התאפשר, מעוכבת הייתה


 19 השני) בכל מישראל יצא לא ולפיכ
 אלו בתנאי) לעמוד בידו עלה שלא אלא  � 5 360,000 של ס

 20 נמנע, קמא המשפט בית רשמת' כב החלטת את בביטולו, קמא המשפט בית'). לפרוט 12' עמ( הללו

 21' בס קמא המשפט בית רשמת' כב קביעת כי יצוי� א
( לישראל המשיב לחזרת בטוחות כל מלקבוע

 22 הבטחת לצור', בישראל המשיב של נכסיו כל על ברישו� עיקול צו יוטל" לפיה להחלטתה' ה16

 23 זכויות בי� באיזו�). כנה על נותרה" במסגרתה ויוטלו יכול אשר הכספיות והסנקציות התובענה

 24 המשפט בת רשמת' כב י"ע שנקבע מהאר* יציאה לעיכוב הצו את להחזיר לנכו� מוצא אני הצדדי)

 25 שפורטו בדרישות דקדקנית עמידה  שבמקו� כ
, להסרתו הנדרשי) בתנאי� להתערב א
, כנו על קמא

 26 ואי� ברשותו אינ) המבקש שלטענת מסמכי) וצירו- מסמכי) גילוי תצהיר(  להחלטה' ג�'א16 בסעי-

 27 בקופת בנקאית בערבות או במזומ�, 5 100,000 של ס
 הפקדת כנגד יוסר הצו) , להמציא) יכולת לו

 28 המבקשת כוח בא י"ע שיתבקש כוח ייפוי כל על המשיב של חתימה כנגד ובנוס( קמא המשפט בית

 29 שנדרש) בלבד ומידע( מידע כל לפנות ולקבל מטעמו למי או לאחרו� שמקנה) נוטריונית מאומת לרבות(

 30 לעכב שלא מנת על .ל"בחו או באר* המבקשת לגישת רלוונטי גו- לכל והמופנה, המבקש לנכסי בקשר

 31 הבטוחה את להמציא המבקשת בידי שיעלה ובהנחה( הנדרש מ� למעלה מהאר* המשיב של יציאתו

 32 לא חתימתו מתבקשת שעליו הכוח ייפוי טופס את  למשיב להמציא המבקשת כ"ב על �) הכספית
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 1 המצאת על הפיקוח. האמור התנאי על רכוויתו כמוה במועד המצאה היעדר. 1.10.2016 מיו) יאוחר

 2  .קמא המשפט בית רשמת בידי תהא ,לה בכפו- יציאה לעיכוב הצו והסרת הבטוחה

  3 

  4 

 5  דבר סו(

  6 

 7  .לעיל כאמור, חלקי באופ� מתקבל הערעור

  8 

 9 על נותר ע"הבר נושא ד"בפסה בהוצאות המבקשת חיוב(  זה בהלי
 להוצאות צו אי�, אלו בנסיבות

 10  ).כנו

  11 

 12  .כוחה בא באמצעות המבקשת לידי יושב, פירותיו על, העירבו�

  13 

 14 .אחרי) מזהי) ופרטי) הצדדי) שמות בהיעדר, נחת) בה במתכונת הדי��פסק פרסו) מתיר

  15 

  16 

  17 

  18 

 19  , בהעדר הצדדי).2016ספטמבר  20, י"ז אלול תשע"ונית� היו),  

                   20 

 21 

  22 

  23 

  24 




