
 פלוני נ' אלמונית  1212/01בשא )כ"ס(   

1 

 המאגר המשפטי הישראלי    nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ   
C:\Users\galan\OneDrive \ פסקי דין לאתר\תוכן לאתר\ענבר שנהב \שולחן העבודה\sm011212.doc 

     
   בתי המשפט

 1212/01 בשא כ"ס -בית משפט לעניני משפחה  
 8852/01תמש  נבתיק עיקרי:

 27.02.02 בתאריך: כב' הרשם איל באומגרט  ובפני:

 
 פלוני .1 נבעניין:

 פלונית  .2

 

 מבקשים   קסוטו   ע"י ב"כ עו"ד 
 נגד 

 
 

  אלמונית  
 משיבה   ניר ברקן   ע"י ב"כ עו"ד  
 

 בובעניין:
 אלמוני                        

 
 ע"י ב"כ עו"ד          יורם ירקוני                                  משיב פורמאלי           

 

 חקיקה שאוזכרה:  

 11,  6: סע'  1973-חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג

 1984-תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד

 יסוד: כבוד האדם וחירותו -חוק

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 ה החלט
 
 

  –רקע 
 

במסגרת תובענה רכושית שהגישה הגב' אלמונית, נגד בעלה )מר אלמוני( היא עתרה למתן   .1
 צווי מניעה זמניים.  

 
פיצול   .2 עם  והמרכז.  ת"א  במחוזות  משפחה  לענייני  המשפט  בבית  תחילה  נפתח  זה  תיק 

 המחוזות הועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא. 
 

החלטה במעמד צד אחד, לפיה נאסר על    6.5.01  -ציאה מלפניה בכב' הרשמת קראוס הו .3
)להלן: בבקשה.  כמפורט  בנכסיו  דיספוזיציה  כל  לעשות  אלמוני(  )מר  בלבד  "צו    והמשיב 

 מניעה"(. 
 

 ה"ה פלונית ופלוני הגישו בקשה לבטל את צו המניעה.  .4
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 טענות גב' אלמונית 
 

פט לצווי מניעה האוסרים על מר בבקשה לקונית לצו מניעה עתרה גב' פלונית לבית המש .5
   -אלמוני לבצע כל דיסופזיציה במניותיו ב

 ( בע"מ. 1998פריים מלונות ופיתוח ) .א
 תיירות בשיווק ישיר בע"מ.    –חו"ל ישיר  .ב

 
המלון   .6 בית  הקמת  לשם  בפראג.  מלון  בית  הקמת  אלמוני  מר  יזם  אלמונית  גב'  לטענת 

הנ"ל   החברות  והוקמו  כספים  לווה  הוא  בית "באמצעותם  ובשיפוץ  בהקמת  משקיעם 
 המלון". 

על מנת לחזק את טענותיה בדבר הצורך הדחוף בצו המניעה הוסיפה גב' אלמונית כי מר אלמוני  
 נטל מטלטלין מביתם המשותף כאשר עזב אותו.  

 
 טענות ה"ה פלונים

 
 ה"ה פלונים הגישו בקשה לביטול צו המניעה. גב' פלונית, הגישה תצהיר בתמיכה לבקשה.  .7

 
 גב' פלונית הינה אחותו של מר אלמוני.   .8

 
התאריכים   .9 אלמוני    17.4.00  –  2.6.98בין  למר  פלונית  גב'  במאי    1,783,800הלוותה   .₪

 ₪.  7,895,800הלוותה למר אלמוני סכום נוסף של   2000
 

לבקשה   28.5.00  -ב .10 א'  )נספח  זה  הסכם  אלמוני.  מר  ובין  פלונים  ה"ה  בין  הסכם  נחתם 
לעיל יושבו מרווחי    9( קובע, בין היתר, כי ההלוואות האמורות בסעיף  לביטול צו המניעה

 המלון או ממכירתו.  
למלון   הקשורות  השונות  בחברות  מניותיו  את  לשעבד  בהסכם  אלמוני  מר  התחייב  עוד 

 וזאת כדי להבטיח את זכויות ה"ה פלונים.  
 

 תשובת גב' אלמונית 
 

)מר  "נעשתה תוק קנוניה בהבקשה לביטול צו המניעה   .11 ינם )ה"ה פלונים( לבין המשיב 
אלמוני( כדי לנשל המשיבה )גב' פלונית( מזכויותיה ולשלול ממנה יכולת להפרע מנכסי 

 המשיב )מר אלמוני( בעת איזון המשאבים בינהם" )התוספת שלי א.ב(. 
 

₪. אם   1,783,800ההסכם נספח א' מעלה תמיהות שכן הוא מאשר בדיעבד תשלום בסך   .12
הי  פלונים  מתן  ה"ה  טרם  הלוואה  הסכם  לערוך  מקום  היה  השקעתם  על  להגן  רוצים  ו 

 הכסף.

 

)מועד    2000אם אכן ה"ה פלונים רצו להבטיח השקעתם מדוע לא רשמו השיעבוד במאי   .13
 חתימת ההסכם(, אלא הם מבקשים לעשות זאת כעת.  

 
ע"י בנקים. לראייה   .14 הכספים אשר שימשו להקמת בית המלון מקורם בהלוואות שניתנו 

סך   על  ב  3,180,000$הלוואה  שניטלה מבנק אוסטרי  שיעבוד    27.4.01  -)ארה"ב(  ורישום 
 לטובת הבנק האוסטרי על בית המלון.  

 החקירות 
 

 נ לאחר שגב' אלמונית הוזהרה שעליה לומר את האמת השיבה כי: .15
 "אני תמיד נוטה לומר את האמת".  

 

י אין משאבים להקים את בית  בהמשך החקירה העידה גב' אלמונית כי ידעה שלמר אלמונ .16
"ידעתי שהוא מנסה לשונרר כספים מכל מיני מקורות. אמר לי שהוא המלון וכדבריה  

 מנסה לשנורר מהמשפחה".
 

 "אני ידעתי שהוא קיבל כספים מפלונית ופלוני אך לא ידעתי למה" 
 לפרוטוקול(.  2)עמ' 
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 וטוקול(. לפר  3)עמ'  "נכון שידעתי שחלק מהכסף הגיע מפלוני ופלונית"

 
 בבהמשך העידה גב' אלמונית: 

אני   כי  והפסדים  הרווחים  בכל  חצי  חצי  אלמוני(  )מר  איתו  לשאת  מוכנה  הייתי  אני   "
 התוספת שלי א.ב(.   – 3)עמ'  אשתו"

 
מי   לכל  ההלוואות  את  להחזיר  צריך  מהעסק  שלי  לחלק  זכאית  שאני  שלפני  "נכון 

אני   אך  מחובות  מתעלמת  לא  אני  ממנו.  שווה".ששנוררנו  צד  להיות    4)עמ'    רוצה 
 לפרוטוקול(. 

 
לפרוייקט"  נתנו  שהם  הכספים  את  ופלוני  לפלונית  שיחזירו  מסכימה    5)עמ'    "אני 

 לפרוטוקול(. 
 

המניעה   .17 בצו  הצורך  לחיזוק  כבסיס  ושימשו  לקח  אלמוני  מר  שלכאורה  למטלטלין  אשר 
 ם, ספרים וכד'.  השיבה גב' אלמונית כי הוא לקח דברים אישיים כגון דיסקים, בגדי

 

)כ .18 כספים  משכה  שהיא  אלמונית  גב'  הוסיפה  גם  המשותף    100,000  -כך  מהחשבון   )₪
 לצרכיה טרם שמר אלמוני הגביל את החשבון המשותף לחשבון של שתי חתימות.  

 
₪ הלוותה טרם   1,783,800  -גב' פלונית העידה כי את הסכומים הראשונים שהסתכמו ב .19

₪    6,112,000שר מר אלמוני ביקש את ההלוואה על סך  שנחתם הסכם ההלוואה. רק כא
פלונית,   גב'  לטענת  הכספים.  השבת  את  להבטיח  מנת  על  וזאת  ההלוואה  הסכם  נחתם 
מאחר ועסקינן במשפחה היא לא רצתה להרחיב את הדיבור עם מר אלמוני בענין הכסף 

 וההלוואות.  
 

פ .20 על  זכאית,  היתה  לו  השיעבוד  כי   פלונית  גב'  העידה  נרשם עוד  לא  ההלוואה,  הסכם  י 
וזאת לבקשת מר אלמוני. היא הסבירה שמר אלמוני ביקש להשהות את רישום  לאלתר 

 השיעבוד על מנת לאפשר לו לגייס משקיעים נוספים. 
 

רישום שיעבוד היה מרתיע משקיעים נוספים להכנס למיזם. לפיכך, היא ויתרה על רישום 
שיעבוד שני לאחר רישום שיעבוד לטובת  השיעבוד והסתפקה בהבטחה שירשם לטובתה  

 מלווה נוסף.  
 

עתה, נוכח המשבר ביחסי ה"ה אלמונים קיים חשש לזכויותיה והיא מבקשת להגן עליהן  
 באמצעות רישום שיעבוד על פי הסכם ההלוואה.  

 
כאמור   .21 פלונים  ה"ה  ידי  על  שניתנו  לאלה  מעבר  הלוואות  קיבל  שלא  העיד  אלמוני  מר 

 בהסכם ההלוואה.  
 

 יתרה מזו, לטענת מר אלמוני הבנק האוסטרי לא נתן כל הלוואה.  
 

 ההלכה 
 

 נ"החוק"( קובע:  ו)להלן: 1973, תשל"ג יחסי ממון בין בני זוג חוקל  6 סעיף .22
 

ג, פרט יש לרשום את נכסי כל אחד מבני הזו   5")א( לצורך איזון המשאבים לפי סעיף  
לנכסים שאין לאזן שווים; משווי הנכסים האמורים של כל בן זוג יש לנכות את סכום  

 החובות המגיעים ממנו, למעט חובות בקשר לנכסים שאין לאזן שוויים". 
 

 בלחוק קובע: 11 סעיף
 

ל כדי  בה  שיש  פעולה  הזוג  מבני  אחד  פי  "עשה  על  השני  הזוג  בן  של  עתידה  זכות  או  זכות  סכל 
על פי הסדר איזון משאבים או שקיים חשש סביר שהוא עומד לעשות   ההסכם ממון או 
פעולה כזאת, רשאי בית המשפט או בית הדין, לפי בקשת בן הזוג השני, לנקוט אמצעים  

 לשמירת הזכות האמורה.." 
 

http://www.nevo.co.il/law/72138/6
http://www.nevo.co.il/law/72138/6
http://www.nevo.co.il/law/72138/11
http://www.nevo.co.il/law/72138/11


 פלוני נ' אלמונית  1212/01בשא )כ"ס(   

4 

 המאגר המשפטי הישראלי    nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ   
C:\Users\galan\OneDrive \ פסקי דין לאתר\תוכן לאתר\ענבר שנהב \שולחן העבודה\sm011212.doc 

)ת"א(  תמב .23 גרונדלנד    6478/92"א  נ'  )   גרונדלנד  תשנ"ג  קיום    449(  3פ"מ  עצם  כי  נקבע 
 לחוק.   11 סעיףהמשבר בין הזוג די בו כדי למלא תוכן את התיבה "חשש סביר" ב

  
תוקנו   .24 התשמ"ד    תקנות לאחרונה  האזרחי,  הדין  בכל    ו)להלן:  1983  –סדר  "התסד"א"( 

 הנוגע לסעדים זמנים.  
 

 נ קובעת: 362תקנה 
)א( הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, רשאי בית המשפט ליתן את הסעד 

ה עילת  של  בקיומה  לכאורה  מהימנות  ראיות  בסיס  על  שוכנע,  אם  תובענה המבוקש, 
הזמני   לסעד  הנוגעים  זה,  בפרק  המיוחדות  בהוראות  המפורטים  התנאים  ובקיום 

 המבוקש. 
)ב( בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, סוג הסעד, היקפו ותנאיו, לרבות לענין הערובה, 

 בשעל המבקש להמציא יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר שקולים אלה:
הסעד (1) יינתן  לא  אם  למבקש  שיגרם  אם   הנזק  למשיב  שייגרם  הנזק  לעומת  הזמני 

 ינתן הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר.  
הוגשה   (2) הבקשה  לבאם  פוגע   בתום  ואינו  הענין,  בנסיבות  וראוי  צודק  הסעד  ומתן 

 )ההדגשה שלי א.ב( במידה העולה על הנדרש". 
 

ת בסעדים זמנים לאור  התקנות כפי שתוקנו מעגנות בתוכן את הפסיקה החדשה העוסק
 חקיקת חוקי היסוד.  

 
 .  789( 3פ"ד נא ) מרגלית נ' משכן   8420/86"א עאחד מפסקי הדין החשובים לענייננו הוא   .25

 בפרשת מרגלית נקבע כי נטל השיכנוע רובץ על מבקש הסעד הזמני.  
 

 ו ת היא:עוד נקבע בפרשת מרגלית כי בשלב זה השאלה הרלבנטי 
"אם אומנם עומד המשיב להבריח את נכסיו או לעשות מעשה אחר שיש בו כדי להכשיל  
מאזן  את  ולשקול  הנזקים  מאזן  את  לבחון  המשפט  בית  על  ושומה  הדין,  פסק  את 

 האינטרסים הקיים בין המבקש לבין המשיב". 
 
 

 נמן הכלל אל הפרט:
כי   על .26 להוכיח  עליו  לב.  ובתום  נקיות  בידיים  לבוא  זמני  סעד  המשפט  מבית  המבקש 

לעשות   מתעתד  או   עושה  המשיב  כי  סביר  חשש  שקיים  לכאורה  ראיות  בידיו  קיימות 
במקרים   יכול,  משבר  פרוץ  עצם  גם  כאמור  המבקש.  זכויות  את  לסכל  בו  שיש  מעשה 

ואין חובה להביא  לנסיון הברחה    מסויימים, להוות את החשש הסביר  ראיות ספציפיות 
 או הכבדה.  

אולם, לטעמי ההלכה אינה כי כל משבר בחיי הנישואין, גם אם מוביל להליכים משפטים, 
די בו כדי ליתן את הסעד כמבוקש. שכן אם נאמר כך די בעצם הגשת התובענה העיקרית  

 לבית מהשפט על מנת ליתן את הסעד של צו מניעה.  
 

גרונדלנד   פעולה  גם בפרשת  לעשות  וניסה  עשה  העיקול לאחר שהוכח שהבעל  ניתן  הנ"ל 
 שיהיה בה לסכל את מימוש זכויותיה של בת הזוג )האשה(. 

 ב כך נפסק שם:
בת  זכויותיה של  מימוש  לסכל את  כדי  בה  פעולה שיהיה  לעשות,  וניסה  "הבעל עשה, 

על לזכויותיה  בהתאם  ובזכויות...  בנכסים  שקשור  מה  בכל  )האשה(,  איזון   הזוג  פי 
  המשאבים, שבינה לבין בעלה".

 
לעשות   .27 או  נכסים  להבריח  ניסה  ראיות שמר אלמוני  הביאה  לא  הגב' אלמונית  בענייננו, 

מהחשבון   כספים  שמשכה  זו  היא  אלמונית  הגב'  הנכון.  הוא  ההיפך  בנכס.  דיספוזציה 
 המשותף לצרכיה, וזאת לאחר פרוץ המשבר.  

 
בר בחיי הנישואין כדי להעניק את הסעד הזמני מדוע  זאת ועוד, אם די בעצם קיום המש .28

 קבע מתקין התקנות שעל הבקשה להיות מוגשת בתום לב ויש לקבוע אותה לדיון דחוף. 
 והרי הלכה היא שאין המחוקק משחית מילותיו לריק.   

חקיקת   וחירותו  חוקלאחר  האדם  כבוד  על    יסוד  הגנה  תוך  זהירות  במשנה  לנקוט  יש 
 האינטרסים של שני הצדדים.

http://www.nevo.co.il/case/20029424
http://www.nevo.co.il/law/72138/11
http://www.nevo.co.il/law/72138/11
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/case/6129120
http://www.nevo.co.il/law/70320
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להשיג   ובכך  השני  הצד  על  לחץ  להפעיל  מטרתו  אשר  זמני  סעד  מתן  לאפשר  אין  ודוק, 
סעד   המבקש  אחד  צד  זכויות  על  מגינים  אנו  שאין  הרי  כך  נאמר  אם  משניים.  רווחים 

ים ובכך ניתן יד לשימוש לרעה  והגנה, אלא מאפשרים לצד אחד להשיג יתרונות בלתי הוגנ
 בהליכי בית משפט. 

 
 גב' אלמונית טענה שנרשם שיעבוד על המלון בפראג.   .29

 מכך היא מנסה ללמוד שמר אלמוני קיבל הלוואות מגורמים בנקאים ולא מה"ה פלונים. 
כלומר, הסכם ההלוואה והבקשה דנא מקורן בנסיון להבריח ממנה רכוש ובכך למנוע את  

 .  חלוקת הנכסים
לחיזוק טענתה היא מצרפת לתגובתה לבקשת ה"ה פלונים מסמכים הנחזים להיות הסכם 

 הלוואה עם בנק אוסטרי ורישום הערת אזהרה לטובתו. 
 אין בידי לקבל את הטיעון בענין זה.  

 
מכתב הבנק אינו אלא מסמך כוונות המאשר כי באופן כללי הבנק מעונין בעיסקה והוא   .30

הלוואה. לא הובאה ולו ראשית ראיה כי מו"מ זה הבשיל כדי  מתכבד להגיש את הצעתו ל 
 חוזה מחייב.  זוהי מעין הזמנה למו"מ רציני.  

אשר למסמך המתיימר להוכיח כי אכן נרשמה הערת אזהרה על המלון לטובת הבנק, הרי  
שכל שהוצג הוא מסמך בשפה הצ'כית שלא תורגם. בשולי המסמך נרשם באנגלית בכתב 

 לרישום הערת האזהרה לטובת הבנק.    יד שהוגשה בקשה
לא ניתן ללמוד ממסמך זה שהערת אזהרה נרשמה על המלון וגם אין כל אישור שהמסמך 

 הכתוב בצ'כית הוא אכן נסח מלישכת המקרקעין הצ'כית המתייחס למלון נשוא הדיון. 
 זאת ועוד, לא ברור מי רשם את הכתוב באנגלית ומה הם כישוריו.  

 שהתקבלו כספים ממקורות אחרים וכי נרשמה לטובתם הערת אזהרה. כלומר, לא הוכח 
 

כספים   .31 לגייס  בבקשה  פלונים  לה"ה  פנה  אלמוני  שמר  העידה  אלמונית  גב'  ועוד,  זאת 
 לצורך הקמת המלון בפראג.  

כך גם אישרה גב' אלמונית בתצהיר התומך בבקשה לצו מניעה שלצורך הקמת המלון נטל  
   מר אלמוני הלוואות שונות.

יתרה מכך, בחקירתה הסכימה גב' אלמונית שטרם חלוקת נכסים יש צורך לפרוע חובות  
 משותפים.  

 
גב'   .32 ידי  על  נכבדים הולוו למר אלמוני  כי סכומים  העידו  פלונית ומר אלמוני  גב'  מאידך, 

 פלונית לצורך הקמת המלון.  
בכתב המעגן את ההסכמו ובאחות לא נחתם בתחילה הסכם  ומדובר באח  ת ואת מאחר 

  6,000,000דרכי החזר ההלוואה. אולם, כאשר נתבקשה הלוואה נוספת בסכום העולה על  
כמעט   ובסה"כ  החזרת    ₪8,000,000  את  להבטיח  אמור  אשר  הלוואה  הסכם  נחתם   ₪

 הלוואות.  
 

ההסבר שניתן על ידי גב' פלונית, לכך שהשיעבוד לא נרשם לאלתר מניח את הדעת והוא   .33
מר, על מנת לגייס משקיעים נוספים לא נרשם שיעבוד על הנכס שכן  בעל הגיון עיסקי. כלו

 כל משקיע נוסף היה נרתע אם היה רואה שיעבוד קודם.  
 גם נסיבות כריתת הסכם ההלוואה הגיוניות.  

שמשפחה   כפי  אלמונים  למשפ'  לסייע  נהגה  אשר  פלונים(  )משפ'  משפחה  בבני  מדובר 
ענין זה הסיוע הנרחב לבניית בית המשפחה  מסייעת ואינה מעגנת כל דבר בכתב. ראה ל

 סבא.   –בכפר 
 רק כאשר החלו הסכומים לתפוח נחתם הסכם ההלוואה. 

 
פלונית   .34 גב'  מאידך  אלמונית.  גב'  על  מוטל  בקנוניה  שמדובר  ההוכחה  נטל  כי  לזכור  יש 

 ₪.  8,000,000  -הציגה מסמך בכתב ממנו עולה שהלוותה למר אלמוני סכום המתקרב ל
 

ניתן לראות שטענת גב' אלמונית שמדובר בקנוניה נסתרת. מתוך כ .35 תב התביעה למזונות 
 ₪.  6,255,000עיון בדפי חשבון הבנק מראה הפקדה על סך 

 
 נראה שגב' אלמונית מבקשת, שלא בתום לב, לאחוז בחבל משני קצותיו.   .36

פנה   אלמוני  שמר  מאשרת  אף  והיא  הלוואות  בכספי  נבנה  המלון  כי  מאשרת  היא  מחד 
טרם ל לפרוע  יש  שהלוואות  עליה  מוסכם  אף  לכאורה,  הלוואה.  לקבלת  פלונים  ה"ה 

חלוקת הרכוש. אולם, כאשר מוצגים בפניה ראיות כגון הסכם חתום בדבר העברת סכום  
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ועיון בתדפיס חשבון הבנק שצירפה מראה יתרה בלתי מוסברת של   8,000,000  -של כ  ₪
 נוניה נגדה. ₪, היא טוענת שק   6,000,000סכום העולה על 
גב' אלמונית הודתה שלא היו בידי התא המשפחתי המשאבים הכלכליים    ווזאת יש לזכור:

 להקמת מיזם כזה.  
 

כלומר, לא עלה בידי גב' אלמונית להביא ראיות לכאוריות לנסיון הברחה של מר אלמוני   .37
שני  עולה  מהם  מוצקות  ראיות  הציגו  פלונים  ה"ה  הנכון.  הוא  ההפך  פלונים.  תנה  לה"ה 

 הלוואה.  
 

זאת ועוד, המסמכים שלשיטת גב' אלמונית מלמדים על קבלת הלוואה מהבנק האוסטרי  
הבנק,   עם  הלוואה  הסכם  הוצג  לא  כזכור,  זאת.  מלמדים  אינם  לטובתו,  שיעבוד  ורשום 
המלון   על  אזהרה  הערת  שנרשמה  ראיה  כל  אין  לא.  ותו  מתקדם  למו"מ  הזמנה  אלא 

 גורם אחר.  לטובת הבנק האוסטרי, או כל 
 

גם האמור בתצהיר התומך בבקשה לצו מניעה כי מר אלמוני נטל מטלטלין נוסח בלשון   .38
 שאינה בתום לב. מסתבר שמר אלמוני נטל מטלטלין אישיים ולא חפצים משותפים.  

 
זאת ועוד מר אלמוני לא הבריח כספים מהחשבון המשותף אלא הגביל אותו לחשבון של  .39

₪( והשתמשה בהם   100,000 -היא זו שמשכה כספים )כ שתי חתימות. גב' אלמונית 
 לצרכיה.  

 
 נהתוצאה:

 
הגעתי לידי מסקנה שבנסיבות הענין לא עמדה גב' אלמונית בנטל המוטל עליה להוכיח  .40

 שקיימות ראיות לכאורה להברחת ו/או העלמת נכסים.  
 

לענין זה הבקשה נגועה בחוסר תום לב וכך גם התגובה לבקשה לביטול צו המניעה. ראה   .41
הטענה שנסתרה לענין הברחת המטלטלין והמסמכים שנאמר שיש בהם כדי להוכיח  

 שבנק אוסטרי העניק הלוואות לטובת המיזם.  
הבקשה הוגשה במטרה להפעיל לחץ בלתי הוגן על מר אלמוני וה"ה פלונים ובכך נעשה 

 שימוש לרעה בהליכי בית משפט בכוונה להשיג רווחים כלכליים.  
 

 אלמונית הודתה שלא היו להם המשאבים להקים את הפרוייקט.   גם הגב' .42
 

אשר על כן, אני נעתר לבקשה ומורה על ביטול צו המניעה. גב' אלמונית תשלם הוצאות   .43
בסך   עו"ד  ושכ"ט  הצמדה    5,000המבקשים  הפרשי  נושא  זה  סכום  מע"מ.  בצירוף   ₪

 וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.  
 

 בהעדר הצדדים.  (2002בפברואר  27שס"ב )ט"ו באדר, תניתנה היום 
 

5129371 

                                                                         
   

 ______________ 
 איל באומגרט, רשם 

 
 

 נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח 


