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� המשיבי

   � המשיבי

 החלטה
 

נושא הטלת העיקול על כספי הערבו� צמח העביר להחלטתי את ' הנשיא השופט י' כב

א� וכאשר יינת� פסק די� המחייב , שהופקד בערעור זה להבטחת הוצאות המשיבי�

 .בהוצאות לזכות�
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י ראש ההוצאה לפועל ברחובות מטע� "הוטל עיקול ע, לאחר הפקדת הערבו� המקורי

 .שאינ� קשורי� כלל  להלי* בבית משפט זה, הזוכי� אברה� ואסתר ששו�
 

5129371 
כ הזוכי� "ב, ד רונ� גמליאל"עוצו העיקול הומצא לבית המשפט במצור- למכתבו של 

ואול� בינתיי� הופקד סכו� נוס- ,  .10,000 בס* 7.7.04לגבי הערבו� שהופקד ביו� , ל"הנ

 נ.19.9.04ביו�  . 10,000של 

 
א "רע (באופ� עקרוני נית� להטיל עיקול על כספי פקדו� המופקדי� בקופת בית המשפט

ועל המדור המתאי� לציי� זאת ה� , )457)2(02פדאור (חי שמואל ' שני יצחק נ 6603/98

 ב.בתיק העזר וה� במערכת הממוחשבת

 
על מחזיק להודיע , ")החוק: "להל�(, 1967ז " לחוק ההוצאה לפועל תשכ44על פי סעי- 

 3 כ� א- בתו* ולעשות,  ימי� על המצאות� של כספי� נשוא העיקול10לגור� המעקל תו* 

 ו.חודשי� א� הגיעו כספי�

בכל מקרה , לחוק) ג(44על מנת למנוע תקלות ואי עמידה בדרישות החוק כמפורט בסעי- 

או להעביר התיק /ו,  לאחר קבלתו�91שהומצא צו עיקול יש לקבוע התיק לתזכורת ליו� ה

 נ.לרש� בית המשפט

 
 ב.כערבו� . 20,000בקופת בית המשפט מופקד ס* כולל של , לסיכו�

 

 :לפיכ* המזכירות תעביר העתק החלטה זו לגורמי� הבאי�

 

 ו.נשיא בית משפט זה .1

 נ.ע040033617: הלי*'  מס 21-01088-04-8פ "תיק הוצל .2

 ב.באי כח הצדדי� בתיק זה .3

 ו.ד רונ� גמליאל"עו .4

 נ.מזכיר ראשי בבית משפט זה .5

 

 
 ב.הצדדי�בהעדר ) 2004 באוקטובר 31(ה "תשס, ז בחשו�"ניתנה היו� ט

_______________ 

  רש��יוס) שפירא 
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