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 2מתוך  1

 
 8מספר בקשה: 
 הרשם שמעון רומיכב'  פני ב

 
 מבקשת / חייבת 

 
 514915396"פ ח -( בע"מ2013יניב ועמרי יזמות והשקעות )

 
 נגד

 
 נורה עודה משיבה / זוכה 

 
 

 
 החלטה

 
 1 

 2 

 3ניתנה על ידי החלטה הדוחה את התנגדות החייבת לביצוע שטר בתיק ההוצל"פ  30/7/2019ביום 

 4 שבכותרת.

 5 

 6 החלטה זו כאמור בסיפא שלה, אינה אלא פסק דין עליו ניתן לערער בזכות.

 7 

 8הוגשה ע"י המבקשת בקשה דחופה לעיכוב ביצוע פסה"ד הנ"ל והיא נדחתה מבלי  4/8/2019ביום 

 9צורף לה תצהיר לסמוך עובדותיה ואף לא מסמך כלשהו לתמוך  להיזקק לעמדת הצד שכנגד, שכן לא

 10 בעובדות.

 11 

 12הוגשה "בקשה דחופה לעיכוב ביצוע", בזו הפעם נסמכת היא בתצהיר ובנספח ועליו  8/8/2019ביום 

 13 תמלול הקלטת שיחה.

 14 

 15 ההקלטה והתמלול אינם מוגשים כדין.למבקשת, שמציינת, כי ידוע  הבקשה

 16 

 17 תעלם מנספח שלדעת מגישו אינו מוגש כדין.בנסיבות אלו, ביכרתי לה

 18 

 19מחד, ומאידך, אין כל תימוכין לעובדות הנטענות בתצהיר  יש בו לא עובדות למכביר באשר לתצהיר

 20 ,ובדה זו, הוא בעלה של המשיבהכגון: היותה של המשיבה נתונה בהליכי פשיטת רגל. המקור היחיד לע

 21 כדין.שהוגש שלא שיחה, תמליל באמצעות המיוחס לו ב
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 1עוד מוצהר, כי למשיבה לא יגרם כל נזק ואם יגרם, הרי שהוא קטן משמעותית מהנזק שיגרם 

 2 למבקשת. 

 3 

 4 אין מדובר כלל בעובדות להצהיר עליהן. , בכל הכבוד

 5 

 6 ₪. 8,167בתיק הוצל"פ שקרן החוב בו  ,לא ברור על איזה נזק מוצהר, כעלול להיגרם למבקשת

 7 

 8 כב ביצועו של פסק דין כספי, זולת במקרים חריגים.הלכה הפסוקה קובעת, כי לא יעו

 9 

 10המבקשת כלל לא טענה דבר לעניין קושי שיגרם לה לגבות את סכום הכסף נשוא פסק הדין, אם תזכה 

 11 ., זולת ייחוס הליכי פש"ר, שאינם נסמכים בסימוכין כדין ובכללבערעור

 12 

 13 לזכות בערעור שתגיש, אם תגיש.לא מצאתי כלל בבקשה, כי המבקשת מצביעה על סיכוי כלשהו 

 14 

 15כדי לעכב ביצוע פס"ד על מבקש העיכוב מוטל להצביע על סיכויים טובים לזכות בערעור וכן, כי אם 

 16 יבוצע פסה"ד יהיה קשה מאוד להשיבו.

 17 

 18ככלל, הגשת ערעור אינה מעכבת ביצוע החלטה עליה מערערים ובהפעלת שיקול דעת האם לקבל 

 19יהמ"ש לשקול מה סיכויו של המבקש לזכות בערעור והאם הצביע על סיכוים בקשה לעיכוב ביצוע, על ב

 20 טובים כאמור לעיל. משכל זה אינו עולה באופן כלשהו בבקשה, לא נותר לי אלא לדחותה.

 21 

 22 משלא נזקקתי לעמדת הצד שכנגד, גם בזו הפעם, לא אעשה צו להוצאות, אף בזו הפעם.

 23 

 24 , בהעדר הצדדים.2019אוגוסט  08, ז' אב תשע"טהיום,  נהנית

 25 

 26 

 27 


