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 החלטה
 

עניינה של החלטה זו בעתירת כונס הנכסים לקבלת הוראות בדבר מכירת העסק המשותף שהוא 

 תאגיד משפחתי המפעיל אולם לאירועים קטנים בעיר אשדוד, הפועל במבנה שכור. 

 

נקבע כי העסק יימכר במסגרת כינוס נכסים למרבה במחיר, וזאת  13.7.20בפסק הדין שניתן ביום 

נית של הצדדים, תוך דחיית טענותיה המאוחרת של האשה לפיהן זכאית על יסוד הסכמתם הראשו

 לקבל מחצית שוויו על פי הערכת המומחה מטעם בית המשפט.

לאחר פסק הדין, הודיע כונס הנכסים לבית המשפט כי לא נמצאו קונים לעסק, ולכן מציע למכור 

 ובכך לסיים את הליך הכינוס. את המיטלטלין, להעביר את הציוד הנוסף לבעל המקום כנגד החובות 

 

האשה טוענת כי העסק עודנו פועל מדי פעם, קיימות תנועות בחשבון הבנק )לרבות מענק קורונה( 

ולאחרונה אף נפתח חשבון בנק נוסף. משכך טוענת כי בהעדר מכירה, יש להעביר לה חלקה בעסק 

וזאת ביחס לשווי העסק על פי הערכת השווי שפי שנקבעה על ידי המומחה מטעם בית המשפט, 

יצויין כי סכום זה היה שנוי במחלוקת ₪.  487,000, בגובה 2016במועד הקרע בין הצדדים, בפברואר 

בין הצדדים, נוכח טענות האיש בדבר קיזוז חובות משמעותיים מסכום זה, ועל רקע מחלוקת זו, 

 בין השאר, הוסכם כבר אז כי הנכס יימכר במסגרת כינוס נכסים.  

 

יש השיב כי מדי פעם בפעם מסייע לבעל הקרקע בעריכת קייטרינג ולא מעבר לכך, כאשר העסק הא

כולו מנסה לשרוד את קיומו, חרף משבר הקורונה. לפיכך טוען כי יש לקבל את עמדת כונס הנכסים. 

 לחלופין מציע לאשה לרכוש את העסק בכללותו, על חובותיו הרבים. 

 

ממשבר הקורונה אשר פקד את תושבי העולם כולו בשנה החולפת,  לגוף העניין, לא ניתן להתעלם

במסגרתו קרסו עסקים מסוגים רבים, ובראשם עסקים המפעילים אולמות אירועים, בשל האיסור 

 לקיים אירועים מרובי משתתפים, על פי התקנות לשעת חירום אשר הותקנו מעת לעת. 



 

הנגיף התקיף, יש לקוות כי המשבר סופו  לצד דברים אלה, בימים אלה בהם נמצא חיסון מפני

להסתיים והסגר בו נתונים תושבי המדינה בימים אלה, לא ישוב עוד. עם שוך המשבר, יש להניח כי 

 אף אולמות האירועים ישובו לפעול כקדם.

 

אשר לטענת האשה בדבר הערכת שווי העסק על יסוד חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, 

 חתה בפסק הדין החלוט )בהעדר ערעור( ודי בכך כדי לדחותה.מדובר בטענה אשר נד

למעלה מן הצורך יצויין כי שיטת הערכת שווי הנכסים על פי ערכם במועד הקרע, המתאימה לימים 

כתיקונם, נראית כשיטה שאינה מתאימה לימי קורונה. המשבר שפקד את העולם כולו הוא בגדר 

לא ניתן להתעלם ממנו. מטעם זה, שיטת הערכת "השווי "כח עליון" שלא ניתן היה לצפותו, ואף 

 ההוגן" של העסק, קרי "שווי השוק" שלו, היא השיטה המשקפת הלכה למעשה את שוויו. 

קיטאל החזקות ופיתוח בינלאומי בע"מ נ'  779/06ברע"א ר' לעניין זה פסיקת בית המשפט העליון 

ן הנסיבות המיוחדות בהן יהיה מקום להעריך ( לעניי28.8.12)פורסם בנבו, ניתן ביום  שאול ממן

)היוון תזרים המזומנים( אלא על פי שיטת שווי השוק  DCF-שוויו של עסק שלא על פי שיטת ה

 " הדברים אמצנם הובאו בהקשר אחר, אך יפים גם לענייננו. Fair Value" -הממוצע, ה

 

להציע העסק למכירה בעוד כשלושה איזון מושכל בין עמדות הצדדים  שלפנינו מוביל למסקנה כי יש 

 חדשים, בהם ניתן להניח כי החיסון יקטע את שרשרת ההדבקה, והחיים ישובו אל מסלולם.

 

 נוכח דברים אלה, מוחלט כדלקמן:

 

 חדשים. 3כונס הנכסים יציע את העסק למכירה פעם נוספת ויקבע מועד להתמחרות בעוד  .1

 

בעלי הדין עצמם אף הם יוזמנו להתמחרות, כאשר בנוסף יוכל כל אחד מהם להציע את  .2

היה ומי מן הצדדים סבור כי מינוי בא כוחו ככונס נכסים נוסף העסק לרוכשים נוספים. 

 יום.  30יוכל להגדיל את סיכויי המכירה של העסק, יודיע על כך תוך 

 
 . 4.4.20חרות עד ליום כונס הנכסים יודיע לבית המשפט תוצאות ההתמ .3

 

אכן ישובו החיים אל מסלולם, ובהם אף  2021המורכבת, יש לקוות כי בשנת  2020עם סיום שנת 

 חיים העסקים הקטנים, האירועים והשמחות. 

 

 החלטה זו ניתנת לפרסום תוך השמטת הפרטים המזהים. 

 

 , בהעדר הצדדים.2020דצמבר  31תנה היום, ט"ז טבת תשפ"א, ינ



 


