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  21בקשה מספר: 

 בקשה כללית 988סוג הבקשה: 

  
 ,   פוקסי מדיה בע"מ1זוכה  המבקש:

  515229029בע"מ חברה/שותפות  2015,   ל. א. מתוקיה 1חייב   בעניי&: 
  

  
  

  בקשה לעיו& חוזר בהחלטה 
  

  
  
  

  .8.5.2018לפני בקשת הזוכה לעיו� חוזר בהחלטתי מיו� 
הזוכה  מציי� בבקשתו כי הבקשה הינה בקשה להוצאת מטלטלי� מעוקלי� ולא לקביעה הא� 

ההסכ� שהוצג בפני קבל� הביצוע  הינו פקיטיבי או לא (וזאת על א� האמור בבקשתו מיו� 
לבקשה "... להורות לצד  ג' עודה עולה ת.ז  16.2לבקשה וכ� סעי�  7 �6בסעיפי�  22.2.2018

להתייצב לחקירה ביחס למטלטלי�  66480377מניות מחמיד יוס� ת.ז ולבעל ה 034383166
המעוקלי� וכ� לצר� את כל המסמכי� ו/או החשבוניות הנוגעות לתשלו� העסקה הנטענת ביחס 

  למטלטלי� על פי ההסכ� הפיקטיבי)". 
  

  לאחר שעיינתי שנית בבקשת הזוכה  ובהבהרתו דינה להתקבל מ� הנימוקי� שלהל�:
  
  

 �חוק ההוצאה לפועל עניינו בספק בבעלות במטלטלי� וקובע בסעי� א, הרלוונטי לעניינננו, ל 28סעי
חזקה לפיה המטלטלי� שעוקלו בחצרו של החייב או באחזקתו , רואי� אות� כנכסיו של החייב , כל 

  עוד לא הוכח להנחת דעתו של רש� ההוצאה לפועל שאינ� שלו.
  לי� המצויי� ה� בחצריו של החייב.אי� מחלוקת בענייננו  כי מדובר במטלט 
על א� שהוצג אישור מסירה המעיד כי  25.2.2018ה� צד ג' וה� החייב לא השיבו להחלטתי מיו�  

  החלטתי הומצאה לה�.
במצב דברי� זה , הנטל להוכיח כי המטלטלי� אינ� של החייב , על הטוע� כי המטלטלי� שלו ועליו 

  אי� המטלטלי� של החייב.הנטל להוכיח לרש� ההוצאה לפועל כי 
 �(ג) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי צד הרואה עצמו נפגע מהחלטת רש� ההוצאה לפועל על פי  28סעי

סעי� זה, רשאי לבקש מהרש� לעכב את ביצוע החלטתו כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט המוסמ- 
מתתיהו נגד דשתי ואח'  26882�08�13ראה לעניי� זה רע"צ  � לעניי� הבעלות על המטלטלי� המעוקלי�

  .31.10.2013מיו� 
  

בפסק הדי� האמור כבוד השופט סובל ציי� כי לרש� ההוצאה לפועל אי� סמכות לקבוע הא� הסכ� 
הינו פיקטיבי ולמראית עי� וכי בא להבריח רכוש מהמבקש, ואול� לאור כלל הנסיבות שתוארו 

  וכיח כי המטלטלי� אינ� שייכי� לחייב.בפסק הדי� , לא הצליחו הטועני� לבעלות במטלטלי� לה
בענייננו כאמור ה� החייב וה� צד ג' לא טרחו כלל להשיב להחלטתי או לטעו� כי המטלטלי� אינ� של 

  החייב ובעניי� זה אי� לה� אלא להלי� על עצמ�.
  

מבוטלת ואני מתירה להוציא מטלטלי� מעוקלי� של  8.5.2018לאור כל האמור , החלטתי מיו� 
  .החייב

צד ג רשאי לפנות לבית המשפט המוסמ- בתביעה הצהרתית , לה יצור� הזוכה כמשיב ולהציג בפני 
  רש� ההוצאה לפועל פסק די� הצהרתי לפיו הזכויות במטלטלי� שייכות לו בלבד.

 

באמצעות ב"כ עו"ד אבי סלמן

החלטה

תמצית הבקשה:
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 רשמת, יעל קינ& מרקובי%  תארי,

  




