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המשיבים

החלטה

1.	עניינה של החלטה זו בבקשת המבקשת לביטול עיקול זמני שהוטל לבקשת המשיבה מס' 1 (להלן - "המשיבה") בגדר בש"א 6645/01. 
המשיבה הגישה ביום 9.5.01 כתב תביעה בת"א 3217/01. הנתבעת מס' 1 בתביעה זו היא חברת חשב דיקיטקס מערכות בע"מ (להלן - "חשב"), הנתבע מס' 2 הוא מר אבי ויגר (להלן - "אבי"), שהוא בעלה של המבקשת, והנתבעת מס' 3 היא המבקשת עצמה. התביעה היא על סך 2,342,442.- ש"ח. 
היסוד לתביעה היא מערכת יחסים עסקית שבין המשיבה לבין חשב. המשיבה סיפקה לחשב מחשבים וציוד היקפי וחשב נותרה חייבת סכומי כסף למשיבה, על פי טענת המשיבה. 
בעל המניות העיקרי בחשב הוא אבי, שהיה גם מנהלה ואשר ערב אישית לחובותיה של חשב למשיבה, עד לסכום של 2,700,000.- ש"ח, כמפורט בנספח ג' לכתב התביעה, שהוא כתב ערבות אישית של אבי שנחתם ביום 10.12.00. 
התביעה נגד אבי מבוססת על מספר טענות. ראשית, התביעה נסמכת על נספח ג' הנ"ל, שהוא כתב הערבות של אבי לחובותיה של חשב כלפי המשיבה. שנית, נטען כי יש להרים את מסך ההתאגדות מעל חשב וליחס את חובותיה לאבי ולמבקשת וזאת לנוכח המצג השקרי והתרמית שיצר אבי כלפי המשיבה. עוד נטען, כי המבקשת מילאה תפקיד פעיל לצידו של אבי במילוט הנכסים שהיו עשויים לעמוד לתפיסה ולמימוש לצורך פרעון חובה של חשב למשיבה ומכוח ענין זה נושאת המבקשת אף היא בחבות אישית לחובות חשב לתובעת (סעיף 30 לכתב התביעה). המשיבה הוסיפה וטענה בכתב התביעה, כי אבי והמבקשת התרשלו בפעולותיהם כמנהלים או בעלי מניות בחשב והפרו את חובת הזהירות שהם חייבים כלפי המשיבה. 
ביחס למבקשת נטען, בסעיפים 38-36 לכתב התביעה, כי מכוח חזקת השיתוף שבינה לבין אבי, החלה הן על הנכסים והן על החובות, חייבת המבקשת גם בחובותיו של אבי כלפי המשיבה. 

2.	עם הגשת התביעה התבקשה גם הטלת עיקול זמני על נכסיהם של המבקשת ושל אבי. כאמור, הבקשה דנן היא בקשתה של המבקשת לביטול העיקול האמור.
במהלך הדיון בבקשת הביטול התברר, כי המשיבה מסכימה לבטל את העיקולים על חשבונות העו"ש של המבקשת בבנק יהב ובבנק אוצר החייל וכי המבקשת הסכימה, שכל העיקולים יישארו בתוקפם, פרט לעיקולים שהוטלו על תוכניות החסכון, קופות הגמל וקרן ההשתלמות שלה בבנק יהב. 
נמצא, כי המחלוקת מתייחסת בעקרו של דבר לעיקולים שהוטלו על קופות הגמל, תוכניות החסכון וקרן ההשתלמות של המבקשת בבנק יהב.

3.	המשיבה לא הגיבה בכתב לבקשה לביטול העיקול. אכן, לא נקבע על ידי בית המשפט מועד למתן תשובה ומועד הדיון נקבע בטרם חלפו 20 הימים הנקובים בתקנות לקבלת תשובה לבקשה בכתב. 
בפתח הדיון בבקשה העלתה המשיבה טענה מקדמית, לפיה הבקשה לביטול העיקול הוגשה באיחור, מבלי שהתבקשה ארכה. 
אכן, מוסכם, כי צו העיקול נמסר לידי המבקשת ביום 17.5.01 (אישור המסירה הוגש) והבקשה דנן הוגשה ביום 18.6.01. על פי תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984- (להלן - "התקנות") בקשת ביטול צו עיקול שניתן על פי צד אחד תוגש תוך שלושים ימים מיום המצאת הצו. שלושים הימים מיום 17.5.01 הסתיימו ביום 16.6.01 שחל ביום שבת. לפיכך, נדחה המועד ליום א', 17.6.01, והבקשה הוגשה באיחור של יום אחד, ביום 18.6.01. 
כאמור, טענה מקדמית זו של המשיבה הועלה לראשונה במועד שנקבע לדיון. מסתבר, כי ב"כ המבקשת כלל לא היה מודע לאיחור האמור ולפיכך אף לא הגיש בקשה להארכת מועד. לדבריו, נתפס ככל הנראה לטעות בספירת הימים ובמהלך סיכום טענותיו ביקש ב"כ המבקשת כי המועד יוארך. 

4.	אין ספק, כי נדרש במקרה דנן "טעם מיוחד" להארכת מועד, שהרי מדובר במועד שנקבע בחיקוק ועל פי תקנה 528 לתקנות, לגבי מועד כאמור, רשאי בית המשפט להאריכו "מטעמים מיוחדים שיירשמו". הטעם שניתן הוא טעות בתום לב של ב"כ המבקשת, ואולם, בבוא בית המשפט להחליט בבקשה להארכת מועד, עליו להתייחס גם למכלול נסיבות המקרה. 
עוד יצוין, כי לא היה זה ראוי להעלות את טענת האיחור לראשונה בעת הדיון עצמו, ובכך להפתיע את ב"כ המבקשת. טענה כאמור, שהיא טענת סף, שבכוחה, אם תתקבל, לייתר את הדיון בבקשה, מן הראוי שתועלה על הכתב ותומצא לבית המשפט ולבעל הדין שכנגד עוד לפני מועד הדיון. בשל מחדלה האמור של המשיבה, לא עלה בידי המבקשת להגיש בקשה מסודרת להארכת מועד, בקשה שיש לצרף אליה תצהיר, אך אינני רואה לנכון לפקוד ענין זה לחובת המבקשת בשל מחדל המשיבה. 

5.	בהחלטתו של כב' השופט אוקון, רשם בית המשפט העליון, בע"א 6842/00 ידידיה נ' קסט ואח', החלטה מיום 15.3.01, סקר בית המשפט בהרחבה את דיני הארכת המועדים. כפי שצוין בהחלטה האמורה, "... 'טעם מיוחד' כמוהו כשקית - היא אינה עומדת עד שלא יוכנס לתוכה משהו. מהו אותו 'משהו' ? עיון בטיעוני הצדדים מלמד כי קשה למצוא שיטה של ממש באיתורו של טעם כזה".
בין יתר הטעמים שהפסיקה הכירה בהם כטעמים מיוחדים, כמפורט בהחלטה הנ"ל, ניתן למצוא את העניינים הבאים:

-	טעות של עורך דין או בעל דין שגרמה לאיחור, ואפילו רשלנותם, אינן מונעות לחלוטין הארכת מועד ובלבד שבעל דין אינו מסתפק בבקשה סתמית אלא מבאר כיצד קרתה התקלה;
-	חשיבות הענין העומד לדיון אינה בבחינת טעם המצדיק כשלעצמו הארכת מועד, אבל יכול הוא בנסיבות מיוחדות להוות טעם מצטבר לטעם קיים;
-	טעם מיוחד נמצא במקרה בו התרחש אירוע בלתי צפוי. גם מצב דברים בו טעה בעל דין ביחס למצב המשפטי או העובדתי, כלול בקטגוריה זו, ובלבד שהטעות אינה טעות מובנת מאליה הניתנת לגילוי על ידי בדיקה שיגרתית;
-	השיקולים השונים כפופים תמיד גם לאינטרס הנגדי של יתר בעלי הדין: "ככל שאינטרס הסופיות של בעל הדין האחר הוא מובהק יותר, והסתמכותו על חלוף המועד ברורה יותר, כך יהיה מקום לדרוש שלטעם המיוחד ישווה אופי של העדר שליטה או תקלה שאינה רגילה או צפויה";
-	בית המשפט בוחן האם הטעות היא בתום לב או האם הטעות לוותה ברצון להתחכם או לפגוע באינטרס של יתר בעלי הדין. 

לאמור לעיל ניתן אף להוסיף, כי יש מקום להתחשב במידת האיחור, אכן, גם איחור של יום אחד הוא איחור שנדרש טעם מיוחד כדי להאריך את המועד לגביו ואולם, אין ספק שככל שהאיחור רב יותר, הטעם שיידרש צריך להיות בעל משקל רב יותר (י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, סע' 688, עמ' 898-897).
6.	במקרה דנן יש לזכור, כי מדובר בהזדמנות הראשונה של המבקשת לטעון כנגד העיקול ובכך שונה המצב מדיני הארכת המועדים המתייחסים להליכי ערעור. כאשר מדובר בהליכי ערעור המצב הוא שבית משפט מוסמך כבר בחן את הסוגיה ומתבקשת בחינה נוספת. במקרה דנן, הסוגיה טרם נבחנה במעמד שני הצדדים והעיקול התקבל במעמד צד אחד בלבד, כך שסגירת הדלת בפני המבקשת לבקש את ביטול העיקול, תגרום לכך שהנושא כלל לא ידון על ידי בית המשפט.
עמד על כך בית המשפט המחוזי בירושלים בפסק הדין בע"א 1356/00 הדאיה נ' פלדמן (פס"ד מיום 9.1.01) כאשר נפסק, מפי כב' השופט גל, כדלהלן:

"'הטעמים המיוחדים' הנדרשים בתקנה 528 סיפא אינם עשויים מעור אחד. טיבם נבחן לפי ההקשר הרלוונטי. גם אם בדרך-כלל מקובל לקבוע את טיבם, בזיקה להארכת מועד להגשת ערעור, המבחנים שנקבעו לשם כך אינם קונקלוסיביים למועדים אחרים שנקבעו בחיקוק. אפשר שטיבו של 'הטעם המיוחד' ישתנה לפי טיב וסוג ההליך, עבורו מבוקשת הארכת המועד. לפיכך, ייתכן שהדרישה תהא שונה במהותה, בין עניין אחד למשנהו. כך למשל, לגבי הארכת מועד לתיקון טעות בפסק-דין (ד"נ 29/83 סהר נ' כהנקא, פ"ד לט(4) 433, 438 מול א'; ע"א 441/88 ירחי נ' גולדגרבר, פ"ד מג(4) 378, 387 מול א'-ד'), וכך גם לגבי ערעורי נכים (ע"א 336/75 רוטהיים נ' הרשות המוסמכת, פ"ד כט(2) 751). ודוגמה נוספת: דעתי היא, כי טיב הטעמים המיוחדים להארכת מועד להגשת התנגדות כלפי ביצוע מסמך סחיר, לפי סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז1967- (בהתאם לתקנות 106(א) ו- 109(א) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם1979-), שונה ופחות נוקשה מזה הנדרש להגשת ערעור באיחור. בערעור זוהי הזדמנות שנייה של אדם לשכנע ערכאה שיפוטית בצדקת טענותיו, מה שאין כן במקרה הנ"ל של התנגדות, שבו טרם היה לו את יומו בבית המשפט. הנה כי כן, יש טעמים מיוחדים ויש טעמים מיוחדים. כל טעם לפי הקשרו ולפי הנדרש להגשמת התכלית בחיקוק הרלוונטי". 

כאמור, גם במקרה דנן, למבקשת טרם היה יומה בבית המשפט ועל כן שומה עלינו לדקדק פחות בטיבו ומשקלו של הטעם המיוחד שביסוד בקשתה להארכת המועד. 

7.	לכך יש להוסיף את העובדה, שכאשר מדובר בסעד זמני, הרי אף שנקצב בתקנות פרק זמן להגשת בקשת ביטולו של העיקול, הרי שפתוחה הדרך להגיש בקשה גם במועד אחר, אם יהיה שינוי בנסיבות (א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה חמישית, תשנ"ט, עמ' 438). ענין זה רלוונטי ל"אינטרס הסופיות" של המשיבה. אין מדובר במצב בו עם חלוף המועד של שלושים הימים, עומד לזכות המשיבה האינטרס האמור במלוא עוצמתו והיא רשאית לצאת מנקודת המוצא שנושא העיקול לא ידון עוד על ידי בית המשפט. 
זאת ועוד, מדובר באיחור של יום אחד בלבד, שנעשה בתום לב ובהיסח הדעת, כפי שעולה מנסיבות הפרשה המפורטות לעיל. 
לכל האמור לעיל יש להוסיף, כי בפי המבקשת טענות שיש בהן ממש והותרת העיקול על כנו תגרום להכבדה מיותרת עליה. 
המשקל המצטבר של כל הנימוקים האמורים עולה כדי טעם מיוחד שיצדיק הארכת מועד במקרה דנן. 

8.	לא שוכנעתי, ברמת השכנוע הנדרשת לצורך הטלת עיקול זמני, כמפורט בתקנה 360(א) לתקנות, כי המבקשת היתה שותפה פעילה לניהולה של חשב, בודאי לא באופן כזה שניתן ליחס לה אחריות אישית לחובותיה של חשב או אחריות בנזיקין. המבקשת עצמה, בתצהיר, טוענת, כי סירבה "באופן עיקבי" להיות שותפה בעסקי חשב וליטול חלק בניהולה. גירסה זו לא הופרכה בחקירתה הנגדית. 
מתדפיס רשם החברות, שצורף לבקשת העיקול, אנו למדים, שהמבקשת היא בעלת מניה רגילה אחת בחשב ואילו אבי הוא בעל 59,969 מניות רגילות ו- 10 מניות הנהלה. אין בעלי מניות נוספים ואבי הוא גם מנהל החברה.
האמור בסעיף 41 לתצהירו של מר דולברג, שהצהיר מטעם המבקשת, לפיו: "[המבקשת] מילאה תפקיד פעיל לצידו של [אבי] במילוט הנכסים שעשויים היו לעמוד לתפיסה ולמימוש, לצורך פרעון חובה של חשב [למשיבה], ומכורח זאת נושאת אף היא בחבות אישית לחובות חשב כלפי [המשיבה]", אינו מקובל עלי.
גם אם המבקשת מילאה תפקיד במילוט נכסים משמו של אבי לשמה, כדי לסייע לאבי לחמוק מנושיו (ועל כך בהמשך), עדיין אין בכך כדי להפכה למי שחבה בחובותיה של חשב. 
המפורט בפרק ה' לתצהירו של מר דולברג בדבר אופן ניהולה של חשב על ידי המבקשת, אינו נתמך בכל מסמך או ראיה מהימנה המקימה זכות לכאורה, כמצוות תקנה 360(א) לתקנות, והוא אף מנוגד לגירסתה של המבקשת, שלא נסתרה.
אין כל יסוד לטענה, לפיה למבקשת היה תפקיד ניהולי או אחר בחשב. אכן, בתשובה לשאלה (מיותרת) שהפנה ב"כ המבקשת, השיב מר דולברג בחקירתו בבית המשפט, כי המבקשת הופיעה עם אבי במשרד המשיבה בפגישות בענין חשב (עמ' 3 שורות 5-4 לפרוטוקול). ואולם, המשיבה כלל לא מצאה לנכון לציין נתון זה בבקשת העיקול ולא ניתן ללמוד ממנו על מעמדה ותפקידה של המבקשת בחשב, שכן אין לשלול את האפשרות שהמבקשת נלוותה לבעלה מבלי שנטלה חלק פעיל באותן פגישות.
העובדה, שהמבקשת החזיקה במניה אחת ממניות חשב, אינה אלא נתון טכני, שריד למציאות המשפטית שהשתנתה רק לאחרונה, לפיה נדרשו לפחות שני בעלי מניות לצורך הקמת חברה. 

9.	ב"כ המשיבה הקדיש חלק ניכר מטענותיו לניסיון לשכנע שהמבקשת סייעה לאבי להבריח את נכסיו מפני נושיו. 
המבקשת צירפה לבקשה דנן הסכם בינה לבין אבי שכותרתו "הסכם חלוקת ממון" שלכאורה נחתם ביום 13.10.99. לפי הסכם זה, העביר אבי למבקשת את זכויותיו בדירה שברח' כרמון 6 בירושלים. בנוסף, ההסכם כולל הסכמות ביחס לנכסים אחרים. אכן, מספר סימני שאלה נותרו קיימים ביחס להסכם האמור ולאותנטיות שלו. ואולם, אין כל צורך להתייחס לכך במסגרת ההליך דנן, שכן בהסכם האמור אין כל התייחסות לסכומי הכסף שבחשבונות המעוקלים (דהיינו - תוכניות החסכון, קופת הגמל וקרן ההשתלמות שמתנהלים עבור המבקשת בבנק יהב). 
באשר לדירת המגורים הנזכרת בהסכם - לבקשת המשיבה ניתן צו מניעה זמני המונע מהמבקשת מלהעביר את זכויותיה בדירה הנ"ל שברח' כרמון, כך שאם אכן העברת זכויותיו של אבי בדירה לשם המבקשת נעשתה שלא כדין, או למראית עדין בלבד, צו המניעה הזמני מגן על המשיבה בנדון. 
מכל מקום, גם אם ההסכם האמור הינו למראית עין בלבד, וגם אם המבקשת סייעה לאבי "להבריח" את נכסיו מנושיו, ובהם המשיבה, ניתן, בהליך המתאים, לבטל את תוצאות "הברחת" הנכסים, והדבר גם מצדיק הטלת עיקול על נכסיו של אבי, שכן יש בכך ראיה לכאורה בדבר קיומו של חשש שאילמלא העיקול לא ניתן יהיה לבצע את פסק הדין. ואולם, אין בכל האמור לעיל כדי להפוך את המבקשת לחייבת בזכות עצמה ולהצדיק הטלת עיקול על נכסיה שלה. 

10.	הטענה המרכזית שבפי המשיבה היא, שיש לייחס למבקשת שותפות בחובותיו של אבי, ובהם חובותיו למשיבה, בהיותם נשואים זה לזה ומכוח הלכות השיתוף בנכסים של בני זוג. כזכור, מקור הטענה בדבר חובו של אבי למשיבה הוא בכתב הערבות לחובות חשב למשיבה, שחתם עליו אבי (נספח ג' לתביעה) ובטענות המשיבה כנגד מעשי מרמה והתרשלות של אבי, כמנהל חשב (ובכלל זה טענת "הרמת המסך" באופן שניתן יהיה לייחס לאבי את חובות חשב).

11.	אכן, הפסיקה הכירה, בצורה רחבה, בעיקרון, שכאשר קיים שיתוף בנכסים בין בני זוג, מתקיים ביניהם גם שיתוף בחובות (ע"א 5598/94 נניקשווילי נ' נניקשווילי, פ"ד מט(5) 163, בעמ' 169-168). 
ואולם, הלכה זו, של שיתוף בחובות, כמקור ליצירת זכות תביעה של צד ג' כנגד בן זוגו של החייב הישיר, אינה נקיה מספקות (מה שמכונה "הלכת השיתוף החיצונית").
יודגש, כי פסק הדין הנ"ל בענין נניקשווילי, התייחס להלכת השיתוף  "הפנימית" וגם הציטוט שהובא שם מפסק דינו של כב' הנשיא שמגר בע"א 3002/93 בן-צבי נ' סיטון ואח', פ"ד מט(3), 5 בעמ' 17-16 (עמ' 168 לפס"ד נניקשווילי), התייחס ליחסים שבין בני הזוג, בינם לבין עצמם.
באשר להשלכות כלפי צדדים שלישיים, הנושא נותר בצריך עיון בפסק דינו הנ"ל של כב' הנשיא שמגר (בן-צבי נ' סיטון).
כב' הנשיא לא ראה צורך, בנסיבות אותו מקרה, להכריע בשאלה: "האם חזקת השיתוף בחובות הינה חזקה ייחודית למעגל היחסים הפנימי בין בני הזוג או שמא היא קיימת גם במתחם החיצוני ומטילה על בן הזוג האחד אחריות ישירה לחובות בן זוגו כלפי צדדים שלישיים". כב' הנשיא מצביע על כך, כי בפסק הדין בע"א 1967/90 גיברשטיין נ' גיברשטיין ואח', פ"ד מו(5), 661, לא הוכרעה השאלה האמורה, שכן נפסק, כי, בכל מקרה, היה מדובר בחוב אישי המהווה חריג לחזקת השיתוף בחובות. עוד הוסיף כב' הנשיא שמגר, בפסק דינו הנ"ל בענין בן-צבי נ' סיטון, כי מקובלים עליו דברי כב' השופט ש' לוין, שנאמרו בענין גיברשטיין הנ"ל לפיהם:

"לדידי ספק רב מאד הוא, אם חזקת השיתוף בנכסים חלה, בנסיבות המקרה שלפנינו, בהיפוך הדברים, גם על חזקת השיתוף בחובות, גם כשאין מדובר בחייב שפשט את הרגל או ביחסים הפנימיים שבין בני זוג, אלא בקביעת הלכה שבאה לזכות נושה מן ההפקר בחייב נוסף. ... גם לא הוברר לי על מה מבוססת הטענה שהלכת השיתוף בחובות יוצרת דווקא חיוב סולידרי של החייב ואשתו כלפי הנושה" (ע"א 1967/90 הנ"ל בעמ' 671). 

נמצא, כי חיוב האישה בחובות הבעל כלפי צד ג' אינו נובע מניה וביה מעצם השיתוף "הפנימי" בנכסים ובחובות.
יתרה מזו, כדי להחיל על המבקשת את הלכת השיתוף יש משמעות למועד נישואיה לאבי, שכן יתכן שחל בעניינם חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג1973-, שאז כלל לא ברור מה גורל הלכת חזקת השיתוף בנכסים או בחובות בטרם פקע קשר הנישואין (ראו ענין גיברשטיין הנ"ל, בעמ' 671, מפי כב' השופט ש' לוין). 

12.	במקרה דנן לא הצביעה המשיבה על כל נתון עובדתי, פרט לעצם קשרי הנישואין שבין המבקשת לבין אבי, שמכוחו ניתן לטעון שהמבקשת חבה גם בחובותיו של אבי, באופן סולידרי עימו. 
באשר לחובותיו של אבי למשיבה הנובעים על פי  הטענה, ממעשי מירמה והתרשלות שלו, הרי, שמעבר לאמור לעיל, מדובר בחובות אישיים מובהקים שאף פעם לא היוו מקור לחיוב בן זוגו של החייב אף במעגל הפנימי, שבין בני הזוג (ראו בפסקי הדין נניקשווילי וגיברשטיין הנ"ל וכן ע"א 446/69 יובל לוי, הנאמן על נכסי בצלאל גולדברג נ' גולדברג, פ"ד כד(1), 813, בעמ' 820 מול האות ה'). 
באשר לחובו של אבי מכח כתב הערבות לחובות חשב - לא שוכנעתי, כי מדובר בחוב שניתן ליחסו אף למבקשת. יש לזכור, בענין זה, כי אבי ערב לחובה של חשב. אין מדובר בחוב של הבעל שנוצר בקשר עם הרכוש המשותף של בני הזוג: "הילכת השיתוף בחובות, גם אם מכירים בה כהלכה המטילה אחריות ישירה על בן הזוג כלפי צדדים שלישיים, חלה רק על חובות שנוצרו לגבי הרכוש המשותף" (בן-צבי נ' סיטון, בעמ' 18, מול האות ד'). 
לכל היותר ניתן לטעון, כי מניותיו של אבי בחשב הם חלק מהרכוש המשותף. ואולם, חשב עצמה כאישיות משפטית נפרדת, כבעלת זכויות וחובות, בודאי שאינה חלק מהרכוש המשותף, כך שחובותיה של חשב אינם חלק מהרכוש המשותף, והרי אבי ערב לחובותיה של חשב.
מאליו מובן שאם הבעל בוחר להיות ערב לחובותיו של פלוני, ללא קשר לרכוש המשותף שלו ושל רעייתו, לא ניתן לשתף את רעייתו כחייבת נוספת בחוב זה כלפי פלוני, רק מכוח הלכת השיתוף בנכסים. 
13.	גם המשיבה עצמה מחזקת, במעשיה שלה, את המסקנה לפיה, במצב הדברים הקיים, אין לראות את המבקשת כבעלת חובה בגין חובותיה של חשב. כפי שעלה מחקירת המצהיר מטעם המשיבה, מר דולברג, היתה כוונה להחתים את המבקשת על כתב ערבות, כוונה שלא יצאה לפועל.
מכאן, שאף המשיבה סברה שללא חיוב עצמאי אין המבקשת צריכה להיות מחויבת בחובות חשב או בחובות של אבי למשיבה מכוח ערבותו לחשב.

14.	התוצאה היא, שלא עלה בידי המשיבה להניח תשתית עובדתית ומשפטית לכאורית באופן שאשתכנע שקיימת לה זכות לכאורה כלפי המבקשת בכל הנוגע לחובות חשב או לחובות אבי, הנובעים מפעילותיו בחשב ועבור חשב. אני מבטל את כל העיקולים הזמניים שהוטלו על נכסיה של המבקשת, אצל מי מהמשיבים, ומחייב את המשיבה בהוצאות הבקשה דנן בסך 4,000.- ש"ח להיום ובתוספת מע"מ. 


המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.

ניתנה היום י"ז בתמוז תשס"א, 8 ביולי 2001, בהעדר הצדדים. 
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