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  הטוענים

מיוחד של אינוונטק סנטרל המנהל עו"ד רם ז'אן, ה .4
   מלונות בע"מ

  ושות' עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ'ע"י ב"כ 
  , רמת גן14בית עוז, רחוב אבא הלל מ

  03-6019602; פקס': 03-6019601טל': 

  

  

  עיכוב ביצועלנילסן  בקשה דחופה מטעם

 .NIELSEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC, בקשתהמ, מטעם מתבקש בזה בית המשפט הנכבד

 1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 201תקנה הנתונה לו מכוח  לעשות שימוש בסמכות), "המבקשת"(

עד לאחר חלוף  )"פסק הדין"( 10.11.2016יום מ דיןהפסק ביצועו של על עיכוב  בדחיפותהורות ל, ו)"התקנות"(

"הבקשה ;  18בקשה מס' לביטול פסק הדין ( 13.11.2016ימים ממתן החלטה בעתירת המבקשת מיום  45

  ).דין"הלביטול פסק 
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עיכוב ביצוע של פסק הדין, וזאת עד המורה על (במעמד צד אחד) כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן, צו ארעי 

  למתן החלטה בבקשה לביטול פסק הדין.

) את הוצאות המבקשת בבקשה זו, "הטוענים"( 3- ו 1כן מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על הטוענים 

  בתוספת שכ"ט עו"ד ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

פסק הדין. להוצאה לפועל של בהקדם יפעלו שהטוענים  חשש ממשידחיפות בקשה זו נובעת מכך, כי קיים 

ביצעו מחטף כבר טוענים החשש זה נובע גם מכך ש .תלויה ועומדת דיןהפסק בקשה לביטול למרות שהזאת, 

במעמד צד אחד ללא ידיעתה של המבקשת (הוגשה  )17(בקשה מס'  למתן פסק דיןתם בקשבמסגרתו 

חודש ימים לפני כן הודיעו (בגדר בקשה למרות ש. זאת, שהומצאה להבלי ואף מ מה, ללא תיאום עמבחינתה)

  מדהים! "."בתיאום עם המבקשת בטען הביניים), כי בקשה כאמור תוגש על ידם 16מס' 

  .אחרת צוין אם אלא, ה זו את המשמעות שניתנה להם בטען הבינייםבקשיש לתת למונחים הנזכרים ב

  .אלא אם צוין אחרת, כל ההדגשות הוספו

  :הקשואלה נימוקי הב

 א. הרקע לבקשה

 טען ביניים בתיק הנדון, בו עתרה למתן הסעדים הבאים: המבקשתהגישה  20.9.2015ביום  .1

צו הקובע מי מבין הטוענים הנ"ל הינו בעל המניות הקודם של אקסלייט ישראל (כהגדרתה בטען   )א(

בכפוף הביניים), הזכאי לקבל מתוקף כך את סכום התמורה (כהגדרתו בטען הביניים) מהמבקשת, 

 למילוי כל ההוראות הנדרשות וחתימה על המסמכים הנדרשים לצורך כך בהתאם להסכם המיזוג

 טען הביניים): כתב ההעברה על נספחיו ומילוי על הוראותיו;(כהגדרתו ב

צו גודר בעד תביעתם של מי מהטוענים הנ"ל בכל הנוגע לסכום התמורה (כהגדרתו בטען הביניים) או   )ב(

 הסכם המיזוג (כהגדרתו בטען הביניים);

תר צו המצהיר שהטוענים הנ"ל וכל הבאים מכוחם לא יוכלו לעולם לתבוע את נילסן או את י  )ג(

הצדדים להסכם המיזוג (כהגדרתו בטען הביניים) בכל הנוגע אליו ובמיוחד ביחס לסכום התמורה 

 (כהגדרתו בטען הביניים).

כמו כן, בית המשפט הנכבד התבקש להשית על הטוענים שלא מסרו הודעת הסתלקות את הוצאות 

 .המבקשת בטען הביניים בצירוף שכר טרחת עו"ד והפרשי ריבית והצמדה כדין

 ם מבקשכל אחד מהמהן עלה כי , 3-ו 1הוגשו הודעות פרטים מטעם הטוענים  8.2.2016-ו 3.2.2016בימים  .2

 התמורה במלואו. לאחוז בסכום

בניסיון לפנות לגישור בתיק הנדון, במהלכה הסכימו הטוענים  "מהתקיימה ישיבת קד 19.6.2016ביום  .3

, 2(עמוד מה שצריך היה להיות מובן מאליו, היינו  הובהרהמחלוקת ביניהם. באותה ישיבה את  ריסדלה

 לפרוטוקול): 9-ו 8שורות 
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לרבות  צריכה להיות כפופה לפרוצדורה של הסכם המיזוג"שכל הסכמה שתושג בין הצדדים 

המצאת כל המסמכים המצויינים שם וכתב העברה ובכפוף לקבלת צו גודר במסגרת ההליך 

 הנוכחי."

 1ט הנכבד, בין היתר, כי: "לבקשת הצדדים אני ממנה כמגשר בין הטוענים הורה בית המשפ בתום הדיון .4

 את כב' השופט בדימוס מר אבי זמיר." 3- ו

עלה בידיהם לחתום על ), כי 16הגישו הטוענים הודעה לבית המשפט הנכבד (בקשה מס'  20.9.2016ביום  .5

ישו לבית המשפט הנכבד הודעת להודעה הנ"ל נטען, כי הטוענים יג 4הסכם גישור בתיק הנדון. בסעיף 

 עדכון נוספת לאחר שבית המשפט של פירוק יאשר את ההסכם.

 להודעה הנ"ל הודיעו הטוענים כי: 5סעיף כמו כן, ב .6

בתיאום עם המבקשת בטען  3-ו 1המשפט, יפעלו המשיבים - "בכפוף ולאחר קבלת אישור בית

מתאימה שתביא לסיום , להגשת בקשה NIELSEN INTERNATIONAL HOLDINGS הביניים

 ההליכים בתיק, בהתאם למתווה חלוקת הכספים שהוסכם בהסכם הגישור."

 מילים לחוד, ומעשים לחוד.אלא ש

ללא ידיעתה של זאת, ). 17למתן פסק דין (בקשה מס' טעמם מבקשה טוענים ה הגישו 26.10.2016ביום  .7

לבקשה  4.2בסעיף . שהומצאה להבלי המבקשת (במעמד צד אחד מבחינתה), ללא תיאום עמה ואף מ

 :עתרו הם

 55% , כהגדרתו בטען הביניים, באופן הבא:את סכום התמורה לאלתר"להורות לנילסן לשלם 

  ."1מסכום התמורה ישולם לטוענת  45%. 3מסכום התמורה ישולם לטוען 

 הביניים.לבקשה התבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו גודר כמבוקש בסעיף (ב) לטען  4.3בסעיף 

שהם צריכים לקיים כדי לקבל את תנאים המ לחלוטיןהתעלמו שהוסיפו חטא על פשע בכך  הטוענים .8

הם גם התעלמו מעתירת המבקשת כי  .סעד (ג) שהתבקשו בטען הבינייםבכאמור בסעד (א) וגם  הכספים

המבקשת טרם הגשתה לא בכדי, הבקשה לא הועברה לעיון דינה בגין ההליך דנן.  הם יישאו בשכ"ט עורכי

 (ואף לא הומצאה לה לאחר מכן).

 על הגשת הבקשהלראשונה נודע למבקשת  או אז. כפי שביקשו הטועניםדין פסק  ניתן 10.11.2016ביום  .9

 .למתן פסק דין

 .)18בקשה לביטול פסק הדין (בקשה מס' את ההמבקשת הגישה  13.11.2016ביום  .10

עולה, בין היתר, כי  זוה לבקשה לביטול פסק דין. מעיון בתגובה תתגוב 1הגישה הטוענת  23.11.2016ביום  .11

ללא ידיעתה של המבקשת (במעמד צד למתן פסק דין הוגשה הבקשה שעל כך  אינה חולקת 1הטוענת 

 .בלי שהומצאה להאחד מבחינתה), ללא תיאום עמה ואף מ

 



4 

 

לצורך קבלת הסכמתו לעיכוב ביצוע של ד יניב דקל, ", עו3כ הטוען "באל  מ"חהפנה  23.11.2016ביום  .12

ד ", עו1כ הטוענת "מ אל ב"החעוד באותו היום פנה לפניה האמורה. טרם התקבלה התייחסות . פסק הדין

ד כרמי הודיע כי מרשתו איננה "ועבתגובה, לעיכוב ביצוע של פסק הדין. אי כרמי, לצורך קבלת הסכמתו ג

 . מכאן בקשה זו.מסכימה לעיכוב הביצוע המבוקש

 לבקשה. 1כנספח  ףמצורכ הצדדים "בין ב ףשהוחל 23.11.2016יום מ ל"ואדשל העתק 

  נימוקי הבקשהב. 

זאת, בשונה מעיכוב ביצוע של פסק  .לעכב ביצוע של פסק דין שניתן במעמד צד אחדקיימת נטייה חזקה  .13

. יפים לעניין זה הדברים הבאים שנאמרו שניתן במעמד שני הצדדים, העשוי להיות מושא דיון בערעורדין 

כהן ניסים נ' ברכיה מושב עובדים  647/02ב"ש)  - על ידי כב' השופט הנדל מתוך בר"ע (מחוזי 

 ):3.10.2002(פורסם בנבו,  להתיישבות שיתופית בע"מ

לתקנות סדר הדין  467כי המסגרת הנורמטיבית המחייבת הינה תקנה , הנחת המבקשים הינה"

-ל בקובעה כללים שונים בדבר עיכוב ביצוע של פסק"הפסיקה יצקה תוכן לתקנה הנ. האזרחי

בית משפט יטה להורות על עיכוב ביצוע במצב בו פסק הדין מצווה על פינוי לעומת , למשל. דין

כי שיקול זה הטה את הכף לדחית , מהחלטת בית משפט קמא עולה. דין הקובע חיוב כספי-פסק

כי על בית משפט לשקול סיכוי ההצלחה והקושי , וד נקבע בפסיקהע. הבקשה לעיכוב ביצוע

  . ..להחזיר את המצב לקדמותו אם יזכה המבקש בערעור 

  . לתקנות סדר הדין האזרחי אינה המסגרת הנורמטיבית המחייבת בענייננו 467תקנה , עקא-דא

  ?וזאת למה

דרישת תקנות סדר הדין האזרחי  –במישור הצר  ב:ניתן להשיב לשאלה זו בשני מישורים

  . שיקולי צדק ומדיניות משפטית –ובמישור הרחב 

  . אבהיר דבריי

' נושאו של חלק ד'. לפרק ל' לתקנות סדר הדין האזרחי בסימן י' ממוקמת בחלק ד 467תקנה . 4

תקנה . מלמד כי עסקינן בבקשה לעיכוב ביצוע במסגרת ערעור' המבנה של סימן י. הינו הערעור

 467תקנה . כי הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שכנגד המערערים, מדגישה 466

תקנה ". עד להכרעה בערעור"דין להורות על עיכוב ביצועו - מסמיכה את בית המשפט שנתן פסק

  . מתייחסת לסעד זמני לתקופת הערעור 471

. לווית לערעורהינה בקשה נ 467כי הבקשה לעיכוב ביצוע במסגרת תקנה , עינינו הרואות

  . הדין בערכאת הערעור-המערער חפץ בעיכוב הליכי הביצוע עד למתן פסק, בבקשה כזו

 201דין במעמד צד אחד הינה תקנה -המסגרת הנורמטיבית לעיכוב ביצוע במצב בו ניתן פסק

הגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ... ניתנה החלטה על פי צד אחד : "תקנה זו קובעת. א"לתקנות סד

 - רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה  ...יום  30ההחלטה בקשת ביטול תוך 

  ". רשאי הוא לפי הצורך לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה... בתנאים שיראו לו , לבטלה
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דין שניתן במעמד צד אחד אמור בית המשפט לשקול את בקשת עיכוב - כאשר מדובר בפסק

המחוקק . 467ולא במסגרת השיקולים של תקנה  201במסגרת השיקולים של תקנה הביצוע 

לבין זה המתבקש במסגרת ), 467תקנה (הבחין אפוא בין עיכוב ביצוע המתבקש במסגרת ערעור 

  ).201תקנה (ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד 

  . כי תוצאה זו מקפלת בתוכה מדיניות משפטית ראויה, כאמור סבורני. 5

כל צד קיבל . דין שניתן במעמד שני הצדדים הינו הכרעה שיפוטית שניתנה לגופו של עניין-פסק

אין למנוע מהצד שזכה בפסק דין כזה מלקבל את שנפסק , ולכן לכאורה. את יומו בבית המשפט

, אבל הערכאה הדיונית סיימה את מלאכתה, הצד שכנגד להגיש ערעורזכותו של , אמנם. לזכותו

  . אמרה את דברה ופסקה את פסיקתה

-כמו בפסק, כי יש להורות על עיכוב ביצוע רק במקרים מסוימים, קבעה הפסיקה, בהתאם לכך

דין לחיוב כספי בו קיימת סכנה שלא ניתן יהא להחזיר את -או בפסק, דין המורה על פינוי

  . לקדמותו אם הערעור יתקבלהמצב 

בית משפט . דין טכני-דין שניתן במעמד צד אחד במובנים מסוימים הינו פסק-פסק, בניגוד לכך

  . לא שומע את שני הצדדים אלא מסתפק בבדיקת כתב התביעה

. הדין ולבקש את ביטולו-על המפסיד בהליך מעין זה לפנות לאותו בית משפט שנתן את פסק

כי הבקשה לביטול , ברור. דה כי הערכאה הדיונית טרם סיימה את מלאכתהבכפוף לעוב, וזאת

דין - כי בעבר צד אשר נגדו ניתן פסק, המעניין הוא". ערעור"פסק דין אינה מוגשת במסגרת 

. הדין לערכאה הדיונית-בהעדר רשאי היה לבחור בין הגשת ערעור לבין הגשת ביטול פסק

כך שהיום בעל דין אינו יכול להגיש , מה את הבחירהא צמצ"לתקנות סד' א 398תקנה , ואולם

דין - שינוי חקיקה זה מלמד על השוני בין פסק. ערעור אלא רק לאחר שהגיש בקשה לביטול

  . שניתן במעמד צד אחד לבין פסק דין שניתן במעמד שני הצדדים

דין -בפסקכאשר דובר . מהשוני בשני המצבים הדיוניים נגזר שוני בשיקולים לעיכוב ביצוע

בפסק דין , ואילו. נוקט בית משפט גישה נוקשה טרם יעכב ביצוע, שניתן במעמד שני הצדדים

. שניתן במעמד צד אחד על בית משפט לנקוט גישה ליברלית בבואו לדון בבקשה לעיכוב ביצוע

יש ובית . כי התוצאה מוכתבת על פי מהות ההליך שהתנהל בבית משפט קמא, אין זה אומר

דין שניתן במעמד שני הצדדים ויש ובית משפט ימנע מלהורות -ה על עיכוב ביצוע פסקמשפט יור

 ".השיקולים בשני המצבים שונים, ואולם. דין שניתן במעמד צד אחד-על עיכוב ביצוע פסק

באותה פרשה, בית המשפט הורה על עיכוב ביצוע של פסק דין שניתן במעמד צד אחד. כך יש לנהוג 

 .שגם בו מדובר על פסק דין שניתן במעמד צד אחד בלבד ,גם במקרה שלפנינו

תכתובות בין באי כוח בונתמכות במסמכים המצויים בתיק בית המשפט זו  בקשההעובדות המפורטות ב .14

א סחר -פאן אל' מ נ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע 8160/01 א"לע 6סעיף : ראי(הצדדים 

 ).1476), 3(2003על -תק, 'ואח) בפירוק' (א' בינלאומי פ
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