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    בפני כב' הרש# שרו" קר"

 2019נובמבר  17מתארי'  20בקשה מספר: 

  בקשה כללית 988סוג הבקשה: 

 

 , ראמז אסעד1חייב  המבקש:

  025860909, ראמז אסעד ת.ז. 1חייב   בעניי": 

  

 1   תמצית הבקשה:

 2  14.11.19תגובת הזוכה מיו# תגובת החייב על 

 3  החלטה

  4 

 5  בפניי תשובת החייב לתגובת הזוכי� לעני� מינוי כונס נכסי� על זכויות החייב בחנות.

  6 

 7החייב שב וטוע� כי טענות הזוכי� אינ� מבוססות, נית� לממש את החנות וכי מאחר ואי� הוא זוכה 

 8  לשיתו� פעולה, יש למנות כונס נכסי� נטראלי.

  9 

 10עמדות הצדדי� דומה כי נית� להכריע בשאלת מינוי כונס נכסי� על זכויות החייב לאחר שניתנו 

 11  .8.9.19בדירת מגוריו, וזאת בשי� לב לדיו� מקדי� שנער� עוד ביו� 

  12 

 13  המחלוקת

  14 

 15השאלה העומדת להכרעה היא הא� לאפשר לזוכי� למנות כונס נכסי� על זכויות החייב בדירת 

 16זכויות החייב בנכס וזאת לצור� גביית פסק הדי� נגד החייב,  המגורי� שלו מכוח עיקול שהוטל על 

 17 � או שמא יש לנסות ולהיפרע תחילה מזכויות החייב בחנות אשר הינה בבעלות חברה שהצדדי� 

 18  בעלי מניות בה ויש הסכמה לממשה.  � והחייב  1הזכוה 

  19 

 20לבירור חובות  הסכימו הצדדי� להמשי� ולפנות 8.9.19לאחר שהדברי� התבהרו מעט בדיו� מיו� 

 21המוטלי� על החנות והכדאיות הכלכלית במימוש החנות קוד� למימוש זכויות החייב בדירת 

 22  המגורי�.

  23 

 24  לצערי, הצדדי� לא השכילו לשת� פעולה בעני�, בעקבות החלטתי בסיו� הדיו� לפעול לעני� זה.

  25 

 26בשי� לב למצב  הזוכה ביצע בירורי� מטעמו והצביע על הקשיי� וחוסר האפשרות לממש את החנות

 27  החברה כחברה לא פעילה.  �המשפטי של בעלת החנות 

באמצעות ב"כ עורך דין אבי סלמן
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  1 

 2  מנגד החייב שב וטע� כי טענות הזוכי� אינ� נכונות והוא הציג מתווה לפיו הדבר אפשרי. 

  3 

 4ויודגש לא הוכח כי אי� כדאיות כלכלית בהחייאת החברה ומימוש הנכס, אלא נטע� כי הדבר אינו 

 5  יכי חדלות הפרעו� של החברה.אפשרי ויש בו כדי לעקו� את הל

  6 

 7  :דיו" והכרעה

  8 

 9לאחר שעיינתי בכל טיעוני הצדדי�, עובר לדיו�, בדיו�, וההשלמות לאחר הדיו�, הרי שבפניי עומדי� 

 10  שני עקרונות ראשיי� מתנגשי�  על פי הלכה הפסוקה:

  11 

 12ב להגנה על כי זכותו של החיי  �זכותו של הזוכה לממש את פסק הדי� באופ� מהיר, ומאיד�  �מחד 

 13ביתו ונסיו� לגבות את החוב באמצעי� פחות דרסטיי� בטר� תמומש זכות הבעלות בדירת 

 14  המגורי�.

  15 

 16לצור� השלמת התמונה ייאמר כי לחייב נקבע צו תשלומי�, אול� לא יהיה בו כדי להביא לסילוק 

 17  החוב באופ� מהיר ולפיכ� נית� להמשי� ולדו� במימוש מי ממכסיו של החייב.

  18 

 19אכ�, על פניו עולה כי מימוש זכויות דירת המגורי� הינו בשלב זה נראה הלי� קל ומהיר יותר 

 20  מההליכי� שיידרשו לצור� מימוש החנות והעברת הזכויות בה. 

  21 

 22כלא אפשרי. הזוכה מצביע על הקושי   בשלב זהמנגד,  מימוש זכויות החייב בחנות לא הוכח  

 23מבחינת חובותיה הלא ידועי� והיקפ�, א� הדברי�,  בהחייאת החברה לצור� העברת הזכויות,

 � 24כאמור, לא הוכחו עד תו� כדי למנוע את הנסיו� לעשות כ�.  ייתכ� שההליכי� יביאו לתוצאה כזו, א

 25  בשלב זה ה� לא הוכחו כדבעי. 

  26 

 27ג� לא מצאתי כי יש לקבל את טענות הזוכה כי יש בהלי� שכזה כדי לעקו� את הליכי חדלות הפרעו� 

 28חברה. כונס הנכסי� שיפעל להחיות את החברה יפעל על פי הדרכי� הקבועות בחוק ויבח� את של ה

 29הדברי� מול נתוני אמת לאחר שיברר� מול רש� החברות ומול רשויות המס ומול המסמכי� 

 30  המצויי� בידי בעלי המניות.

  31 

 32מינוי כונס  כפות המאזניי� נוטות לטובת מימוש החנות ונגד בשלב זהלפיכ� הגעתי למסקנה כי 

 33  נכסי� על זכויות החייב בדירת המגורי�.

  34 

 35ככל והלי� זה של מימוש החנות "יתקע" ולא תמצא כדאיות בהמשכו, ברור הוא כי תשמר זכות 

 36הזוכי� לנסות ולהפרע מדירת המגורי� באמצעות מינוי כונס נכסי� על זכויות החייב בדירת 

 37  המגורי�.

  38 
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 1דבר בתיק  הוצאה לפועל לביצוע פסק די� ולא למימוש ויוזכר ויודגש שוב: מדובר בסופו של 

 2משכו�/משכנתא. ג� בכ� יש להטות את הכ� בשלב זה לטובת החייב , באופ� שינסו תחילה לממש 

 3  נכסי� אחרי� שלו , ולגבות את החוב באופ� פחות דרסטי מאשר מימוש זכותו בדירת המגורי�.

  4 

 5של�" על התעקשותו לממש את החנות תחילה בכ� לא למיותר לציי� ג� כי החייב  נוטל סיכו� ו"י

 6שייתכ� וחוב לא יסולק באופ� מהיר או במלואו כתוצאה מהלי� ממוש� של מימוש שכזה, ומכא� 

 7שהוא  יאל% ג� לשל� את הריביות שיימשיכו ויצטברו עד לסיו� הלי� מכירת החנות, דבר שייתכ� 

 8ב, א� זכותו, כאמור, כי ייתאפשר לו ויביא לכ� שמכירת  החנות לא תספיק לסילוק מלוא החו

 9  לעשות מאמ% בכיוו� זה.

  10 

 11שג� הוא בעל מניות בחברה וייסייע  1לא למיותר לציי� כי הלי� שכזה ג� יועיל בסופו של דבר לזוכה 

 12  לו לממש את הנכס שעומד כאב� שאי� לה הופכי�.

  13 

 14  סיכו#

  15 

 16רת המגורי# בשלב זה, וקובע כי מכל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה למינוי כונס נכסי# על די

 17ימונה כונס כנסי# על זכויות החברה בחנות לצור' מימושה וסילוק החוב כלפי הזוכי#, מחלקו של 

 18  החייב כבעל מניות בחברה.

  19 

 20והחייב, כאמור, הרי  1מאחר ומדובר בהלי� מימוש של חנות שבבעלות חברה שבעליה ה� הזוכה 

 21באופ� שווה בהוצאות הצפויות הכרוכות בהליכי� העתידי� שבשלב זה ג� יישאו שני הצדדי� הללו 

 22הנדרשי� למימוש החנות  (לרבות תשלומי אגרות, תשלומי שכ"ט כונס נכסי� ו/או כל בעל תפקיד 

 23נוס� כגו� רו"ח, שמאי, יוע% מס וכו' ככל ויידרש ויאושר) וזאת בדומה להלי� של פירוק שיתו�. 

 24ופית של הכספי� מקופת הכינוס, תיבח� האפשרות כי  לאחר מכ�  ובסו� ההלי� בטר� חלוקה ס

 25, ככל שיתברר כי היה על החייב לשאת 1יער� חישוב של החזר הוצאות  שיהיה זכאי לה�  הזוכה  

 26  , כתוצאה מאי תשלו� החוב והחלטה למימוש החנות תחילה.1בה� ולא הזוכה 

  27 

 28  :זהות כונס הנכסי#

  29 

 30מאחר והצדדי�  �באשר לזהות כונס הנכסי� עצמו  בהתא� לעמדות הצדדי� והכרעתי לעיל, הרי 

 31כבר הביעו עמדת� כי ה� לא מצליחי� ו/או לא רוצי� לשת� פעולה במינוי באי כוח� למינוי כונסי 

 32נכסי� על החנות לצור� מכירתה, ומאחר והזוכי� סבורי� כי אי� מקו� למנות כונס נכסי�  על 

 33כי זה המקרה הייחודי בו יש למנות כונס נכסי�  החנות, בשל אי יכולת לממשה, כטענת�,  סבורני

 34נטראלי שיפעל בשקידה הראויה ובצורה אמינה ללא חשש למשוא פני� לצור� מימוש כ� ואמיתי של 

 � 35החנות תחת פיקוח רש� ההוצאה לפועל, וכאשר שני הצדדי� יחוייבו לסייע לו בקידו� ההלי

 36  והמצאת המסמכי� הקשורי� לחברה ולחובותיה.

  37 

 38התוצאה אליה הגעתי, ולצור� מינוי כונס נכסי� נטראלי, כאמור, ומאחר ואי� בידי רש� לאור 

 39ההוצאה לפועל רשימה שמית מתוכה נית� לבחור את בעל התפקיד  (בדומה למומחי� וכד') הרי 
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 1שלמע� השקיפות המירבית של הלי� זה, וכל צד יציע לפחות ש� של עו"ד שבקיא בהליכי מימוש 

 2ועל ובהליכי� לצור� החייאת חברות ופירוק�, ואשר אי� לו קשר למי מהצדדי�, נכסי� בהוצאה לפ

 3  ומתו� ההצעות שתוגשנה, אבחר אחד.

  4 

 5הצדדי� יקדימו ויפנו למועמדי�, ויבררו א� ה� מסכימי� לכ� וכי יבררו כי אי� ה�  קשורי� למי 

 6  מהצדדי�.

  7 

 � 8  ימי�. 10הגשת שמות המועמדי� מטע� שני הצדדי� תתבצע בתו

  9 

  10 

  

  

  י"ט חשו" תש"פ
 2019נובמבר  17

 

 

 

 רש#, שרו" קר"  תארי'

  




