בבית המשפט המחוזי
באר שבע

פש"ר 10889-08-16
השד י.סגלו אקטלרד

געגייו; פקודת פשיטת הרגל(נוסח חדש) התש״מ

להלן ”(:הפקודה")

וכעגיין :מיכאל יתונן»,ז* 032264483
ע׳יי ב״ב עוה־ד אלעד מאור ו/או ער"ד אתי מאור ו/או
שמרית מאיר ו/או נורית ברוך

17/02/2017
בקשה  1בתיק 16־ 10889-08שוי ישראל פבלו אקסלרד

החלטה

מהאישור שצורף הפעם אמנם עולה ב׳ כרטיס הטיסה אינו כרוך בתשלום על ידי
החייב .ואולם ,לא ברור ממנו אם שהייתו של החייב במלון(להבדיל מחלקה של אשתו)
ממ1מנת גם היא על יד• אל על .לא רק זאת  -שהייה בחו״ל כרוכה גם בהוצאות
נוספות ,כגון כלכלה ,נסיעות ובילויים אולי ,ומהאישור ברור כ׳ אל על לא נושאת
בהוצאות אלה.
המדובר הוא בחייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל לפני מחצית השנה בלבד .על פ׳
הצהרתו ,לחייב חובות העולים על  220,000ש״ח .החייב משלם תשלום חודשי בסך
 400ש״ח בלבד ובשלב הזה ,זהו תשלום אשר התועלת שלו לנושים מוגבלת ביותר.
החייב התחתן לפני שלושה חודשים ,שלושה חודשים לאחר שהגיש את הבקשה
לפשיטת רגל.
בנסיבות אלה ,אני סבור כ׳ יציאה לירח דבש בחו״ל אינה דבר שבחובה ,ואף יש בה
משום טעם לפגם ,מבחינת האינטרסים של נושי החייב .אשר על כן ,הבקשה נדחית,
.

להלן נימוקי הבקשה :
א.

ביוס  08/02/2017הוגשה בקשה מפורטת לביטול עיכוב יציאה מהארץ על ידי החייב,

ב.

ביום  14/02/2017נתקבלה החלטה על ידי הב -השופט ישראל פבלו אקסלרד ,לפיה האישור שהוצג מחברת
אל־על שבה עובדת אשת החייב ,אינו מטפק.
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המשפט המחוזי
בביתשבע
באו

פש״ 10889-08-16 rבפני כב'
השו' י.פבלו אקסלרד

בענייו :פקודת פשיטת הדגל(גיסה חדש) התש״«

oa d IO-LUJ-

להלן( :״ הפקודה")

ובעניין :מיכאלי יונתן ת.ז032264483 .
עז*י ב״כ עוה״ד א4לעד מאוד ו/או עו״ד את' מאור י/או
שמרית מאיר ו/או נורית ברוך ו/או אביעד לוי ו/או שיד קדם
ו/או חן סעדיה ו,/או עו״ד הילה כץ  pישי ו/או ויקטוריה ממני
ו/או כעיר וולד מרח• רוטשילד  ,45ראשון לציון
להלן" :החייב")

טל; 06867־ ,05-6פקס;־03-554971
ובעניין :עו"ד עופר שפירא
רח' קרליבך  ,31תל אביב 6120101
טל 03-5252537 :פקס03-5252536:

להלן" :המנהל המיוחד")

ובעניין :כונס הנכסים הרשמי  -מחה באר שבע והדרום
מרח* התקווה  ,4באר שבע

(להלן" :הכנ"ר")

בקשה חוזרת ודחופה לביטול עיכוב יציאה מהארץ
בהתאם להחלטת כבי השופט ישראל פבלו אקסלרד .ביה המשפט הנכבד מתבקש הרבה לפנים משורת הדין לקבל אישור
הכולל את הפרטים אשר נתבקשו ולהורות על ביטול עז עיכוב יציאה מהארץ לחייב נין התאריכים 19.02.2017:ועד
לתאריך  24.02.2017לצורך יציאה לירח דבש.
להלל נימוקי הבקשה:
א .ביום  08/02/2017הוגשה בקשה מפורטת לביטול עיכוב יציאה מהארץ על ידי החייב.
ב .ביתם  14/02/2017נתקבלה החלטה על ידי כבי השופט ישראל פבלו אקסלרד .לפיה האישור שהוצג מחברת אל-
על שבה עובדת אשת החייב ,אינו מספק.
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