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 .1כללי
 .2עיקול כספי פיצויי פיטורין וכספים אחרים המגיעים לעובד
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פרק ל"ג :דין פירעון חוב (סעיף  51לחוק)

425

פרק ל"ד :ביטול צו עיקול בידי צד שלישי (סעיף  52לחוק)
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תוכן עניינים

שער ג':
עניינים שונים
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פרק א' :עיקול וכונס נכסים
 .1ניתן להטיל עיקולים במסגרת הליך מתן הוראות
 .2האם ישנו פתח להטיל עיקולים זמניים גם במסגרת הליך של

431
431

מתן הוראות?
 .3האם היתה החברה מנועה מלשלם בעקבות עיקול שהוטל על
הכסף?
 .4מיטלטל הפטור מעיקול גם פטור ממכירתו על-ידי כונס נכסים
 .5האם היה ניתן להטיל עיקול על הזכויות כל עוד לא השלים
כונס הנכסים את רישום החנות על-שם המבקש?
 .6האם יש להיעתר לעיקול או צו מניעה זמני לגבי הכספים וזאת
עד שיוכרע במחלוקת המהותית שבין החברה או המפרק לבין
המשיבה?

431

 .7האם יש להכריז על היעדר נפקות לעיקולים מאחר ונעשה
חוזה למראית עין בלבד?
 .8האם היה צורך במתן צו עיקול שיאפשר לכונסת הנכסים
ליטול את הרכב לרשותה ,בלא שתינתן על כך הודעה מוקדמת
לחייב או למחזיק הרכב?
 .9האם היה צורך במינוי כונס נכסים על-מנת לבצע את הפעולות
הנדרשות כדי להביא להסרת העיקול מדירות שבמיתחם?
 .10האם אי-מינוי כונס נכסים ,עלול להביא למצב שבו לא ניתן
יהיה לתפוס נכסים שוטפים הקיימים בחברה ולפעול בהמשך
למכירתם?
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תוכן עניינים

פרק ב' :עיקול ורשויות מקומיות
 .1האם הכופר בחבותו לשלם ארנונה לרשות מקומית חייב
בתשלום החלק השנוי במחלוקת ,בטרם רשות שיפוטית תכריע
בעניין חבותו?
 .2האם ביטול עיקול שהוטל לטובת רשות מקומית יבוטל כי
החייב אינו יכול בשל כך לשלם משכורות עבור עובדים?
 .3האם הוצאה לפועל של צו העיקול תשתק את עבודת המועצה
כי מדובר בסכום נכבד אשר נועד לתשלום משכורות ולהוצאות
אחרות שהמועצה חייבת בהן?
 .4מהו הדין עם רשות מקומית אשר נקטה הליכים שיפוטיים
והליכי הוצאה לפועל שלא כדין ,והטילה עיקולים ללא צידוק על
רכושו של אזרח ללא זיקה לנכס?
 .5האם העירייה היתה רשאית לבצע עיקול אצל צד שלישי בדרך
מינהלית ,כפי שעשתה?
 .6האם הפרשנות הנכונה של חוק הייעוד היא כי נושה בעל זכות
לקבל כספים מהרשות המקומית יכול להטיל עיקול על חשבון
הייעוד אם הרשות מונעת תשלום ללא כל הצדקה?
 .7האם זכאי המבקש להטיל עיקולים זמניים על נכסי ו/או
זכויות המשיבה?
 .8האם בנסיבות אשר התקיימו היה מן הראוי שלא לבצע הליך
של הוצאת מטלטלין כעיקול על חובו של התובע?
 .9עיכוב הליכי גביה פרט לביצוע עיקול ברישום
 .10האם היתה זכאות לגבות את החוב על-ידי הטלת עיקול על
כספי התמורה שהוחזקו בנאמנות על-ידי המבקש מכוח פקודת
המסים (גביה)?
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פרק ג' :הכשלת עיקול והדין הפלילי
 .1האם נותר ספק בנוגע לאשמת המערער לעניין הכשלת העיקול?
 .2האם מוסמך בית-המשפט ליתן צו זמני להבטחת חילוט רכוש
בצורה של עיקול זמני על פיקדון המופקד בחשבון הבנק של אשת
הנאשם?
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 .3האם כדי להבטיח אפשרות של חילוט מכונית יש מקום
להוציא צו עיקול ותפיסה של המכונית?
 .4האם צו העיקול שהמעקלים ניסו להוציא לפועל בבית הנאשם
היה חוקי?
 .5האם העיקול בוצע כהלכה במקרה הנדון ?
 .6מהו הדין כאשר נעשה נסיון לביטול עיקול תוך שימוש במסמך
מזוייף?
 .7האם היה מותר לתוכנות נשוא צו העיקול ,להמשיך ולשמש
את המשיבה ביחסיה העסקיים עם צדדים שלישיים?

479

 .8האם בשל התנהגותו הפרועה של הנאשם לא ניתן היה להמשיך
בביצוע העיקול והאם יש להרשיעו בכך ?
 .9מהו רף הענישה בנסיבות של הכשלת עיקול?
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פרק ד' :עורכי-דין
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פרק ה' :תפיסת רכב
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פרק ו' :עיקול ומשיכת שיק
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פרק ז' :עיקול וקרן פנסיה
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תוכן עניינים

פרק ח' :עיקול והסדר נושים
 .1הסכם הפשרה מאיין את בקשת העיקול הזמני
 .2האם מוצדק להטיל עיקול על כספיה של המשיבה אצל
המחזיקים השונים?
 .3האם יחול הליך עיכוב הליכים בתיק הוצאה לפועל לגבי הליכי
הוצאה לפועל בהם נקטו המבקשים לרבות עיקולים על כספים
שהגיעו כדמי שכירות טרם הוחל הליך הפירוק של החברה
שהיתה מועדת לפירוק?
פרק ט' :עיקול והלכת שיתוף בין בני זוג
 .1עיקול והלכת שיתוף בני זוג  -האם הנושה הוכיח כי חזקת
השיתוף אינה חלה ביחסים שבין בני הזוג לצורך העיקול?
 .2האם משהוטל עיקול על דירה שהיא בבעלות משותפת של
החייב ושל רעייתו הנתבעת ,רשאי הנושה/המעקל לפעול למכירת
הנכס כולו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל או שמא עליו לפנות
בתובענה לבית-המשפט המוסמך ,לשם פירוק השיתוף?
 .3האם זכות אובלגיטורית גוברת על עיקול?
 .4תקיפת הסכם ממון  -האם יש לעקל את המיטלטלין של
תכולת הבית?
 .5האם השיעבודים הרשומים על הדירה נשוא התביעה חלים על
מחציתה בלבד ,לאור החלת חזקת השיתוף בין התובעת ובעלה?
 .6האם יש להשית עיקול בעקבות פסק-הדין שבפשרה בין בני
הזוג?
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 .7מהות ההבחנה בין עיקול שנועד להבטיח ביצוע פסק-דין
למזונות לבין עיקול שניתן לפי סעיף  11לחוק יחסי ממון,
התשל"ג1973-
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פרק י' :עיקול ובית-דין רבני

525

 .1האם מוסמך בית-הדין הרבני להוציא צווי עיקול בתביעה
לשלום בית?

525

פרק י"א :עיקול ומס ערך מוסף

529

פרק י"ב :עיקול וחוק הנכים
 .1האם יש להטיל עיקול על תגמול ?
 .2עצם היות התשלום תשלום סוציאלי במהותו ,אינו מקנה לו
חסינות מפני עיקול

535
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 .3האם יש מקום להתערב בהחלטתו של כב' הרשם בדבר המשך
תוקפו של צו העיקול הזמני?
 .4האם מוסמך בית-המשפט להורות על עיקול נכסי מי שהגיש
בקשת רשות להתגונן ,גם על-סמך בקשה בעל-פה וללא חיוב
בהפקדת ערובה כלל? והאם ביטולו יביא להכבדה על ביצוע פסק-
הדין?
 .5האם יש להטיל עיקול זמני על הנתבעת לאור הפרותיה?
 .6ניתן להטיל עיקול זמני על נכסי הנתבעים על-סמך בקשה בעל-
פה

544

 .7האם יש בעיקול כדי להכביד על פסק-הדין או האם יש
להשאירו על כנו?
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תוכן עניינים

 .8האם מאחר והתביעה הינה בסדר דין מקוצר שטרם הוגשה בה
בקשה לרשות להתגונן ,צו העיקול נגוע באי-חוקיות?
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פרק י"ג :צו עיקול בתביעת מזונות
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פרק י"ד :עיקול וביטוח

555

פרק ט"ו :עיקול ובוררות
 .1אין חולקין על סמכותו של בית-המשפט לתת סעד של עיקול
זמני להבטחת הסכום שבורר עשוי לפסוק לטובת צד לבוררות,
גם כאשר הבוררות כבר החלה  -בית-המשפט רשאי ,אך אינו
חייב ,לבקש את חוות-דעתם של הבורר או הבוררים ,כאשר באה
לפניו בקשת העיקול ,אחרי שכבר התחיל הדיון בבוררות עצמה
 .2כל עוד פסק הבוררות עומד בעינו ,נטל הראיה והשכנוע

559
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להצדיק את העיקול הוא על המשיב  -הערעור התקבל
 .3סמכותו של בית-המשפט בישראל לעקל נכסי נתבע ,למרות
שהדיון לגופו יתברר בלונדון בפני בורר ,על-פי סעיף שיפוט
בהסכם  -הערעור נדחה
 .4מחיקה על-הסף של בקשה לאישור עיקול זמני ,מקום בו
מדובר בסעד שאינו זמני  -הערעור נדחה
 .5הדרישה של הוכחת ההכבדה על ביצוע הפסק עקב אי-מתן צו
העיקול ,נדרשת גם לגבי עיקול לפי סעיף  29לחוק הבוררות -
הבקשה נדחתה

564

 .6טיב הנטל ,על המבקש סעד למתן ערובה למילוי פסק
הבוררות ,לפי סעיף  29לחוק הבוררות  -הבקשה נדחתה
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 .7התפטרות הבורר ,איננה מקימה ספק ניכר ,אם קיימים הליכי
בוררות בין הצדדים ,ואיננה מונעת מבית-המשפט להטיל עיקול
להבטחת תביעה בבוררות  -הבקשה נדחתה
 .8ערבותם של הערבים אינה משתרעת גם על הסכמתה של
החברה להתדיין עם המבקשים בפני בורר
 .9יש לפרש את גדר הסכסוך שעליו הוסכם בהסכם בוררות על
דרך הצימצום ובאופן זהיר  -הבקשה נדחתה
 .10משבוטל ההסכם עצמו ,ממילא בטל אף סעיף הבוררות שבו -
הבקשה נדחתה
 .11בית-המשפט קונה סמכות ליתן צו לעיקול זמני על-פי סעיף
 )5(16לחוק הבוררות ,אף אם טרם הוגשה תובענה בפני בורר
 .12הבסיס למתן העיקול ,נשמט עם תשובתו של הבורר  -הבקשה
התקבלה
 .13הבסיס החוקי ,אשר בהסתמך עליו ניתן צו העיקול ,אינו
נסמך על החלטת הבוררות ולכן דינו להתבטל  -הבקשה התקבלה
 .14סעיף  16לחוק הבוררות ובקשה להטלת עיקולים
 .15סיכולו של פסק בורר ומתן צווי עיקול
 .16הבורר מוסמך ליתן סעד של אישור עיקול ,אך העיקול יוכל
להיאכף רק לאחר שבית-המשפט יאשרו
 .17תניית בוררות אין בה כדי לעכב מתן צו עיקול בתביעה ,וזאת
טרם שננקט כל הליך לעיכוב הליכים מחמת הבוררות
 .18הטלת עיקול מכוח סעיף  29לחוק הבוררות
 .19בבקשה לפי סעיף  29לחוק הבוררות ,נטל השכנוע ,המוטל על
שכמו של בעל הדין מבקש הסעד ,הוא קטן ,שכן טענותיהם
וראיותיהם של הצדדים כבר זכו לדיון ולליבון בפני הבורר
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 .20אין הבדל בין עיקול זמני המוטל מכוח חוק הבוררות ובין
עיקול זמני המוטל במסגרת בירור תובענה בבית-הדין או בבית-
המשפט
 .21מאזן השיקולים בנתינת צווים זמניים לפי סעיף  29לחוק
הבוררות  -הבקשה נדחתה
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 .22כאשר מדובר בבקשה לאישור או ביטול פסק בורר ,בית-
המשפט יפטור מבקשים מהפקדת ערובה
 .23בקשה למתן צו ארעי לעיכוב יציאה מן הארץ בהתאם לחוק
הבוררות  -הבקשה נדחתה
 .24עיקול להבטחת פסק בוררות ,שונה במהותו ,מעיקול זמני
הניתן עם הגשת תביעה
 .25הטלת עיקול ,עד להכרעה סופית בבוררות  -הערעור התקבל

585
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פרק ט"ז :עיקול והרמת מסך
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 .1בעייתיות בטענה בנוגע להרמת מסך ,אך ללא אפשרות לשללה
לחלוטין ,תביא לצמצומו של צו עיקול  -הבקשה נדחתה
 .2משרכש צד  99%ממניות חברה חייבת ,יכולות להתקיים
נסיבות בהן ניתן יהיה לבצע הרמת מסך ולראות בשתי החברות,
זו הראשונה וזו הרוכשת ,כאישיות משפטית אחת ,ובפרט כאשר
פועלות בה אותן נפשות  -הערעור נדחה
 .3המבקשים יצרו מצב של ערוב מלא של נכסי החברה האחת
בנכסי החברות האחרות תוך יצירת מצגים שיש בהם כדי
להטעות  -הבקשה נדחתה
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 .4קיומו של קשר בין שתי החברות הצדיק "הרמת מסך" וייחוס
חובות לחברה החדשה  -הערעור נדחה
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 .5מקרה בו נתמלאו התנאים המצדיקים הרמת מסך בין החברה
לבין המשיב  -הערעור התקבל
 .6על המבקש להטיל עיקול בדרך שתצדיק את התערבות בית-
המשפט על דרך הרמת מסך ,להצביע על תשתית עובדתית
מתאימה על-פי המבחנים שנקבעו בפסיקת בית-המשפט העליון

600

 .7נסיבות בהן על-אף שנכס רשום על-שם חברה פלונית ,ימצא
בית-המשפט ,כי הנכס שייך לחברה החייבת וכי יש מקום להרים
את מסך ההתאגדות  -הבקשה נדחתה

602

פרק י"ז :עיקול והערת אזהרה
 .1תכליתה של הערת האזהרה בכל הנוגע לעיקול מקרקעין -
הבקשה התקבלה
 .2משנרשמה הערת אזהרה ,לא תיפגע זכותו של הזכאי ,מחמת
עיקול שהוטל על נכסי בעל המקרקעין ,או מחמת הכרזתו כפושט
רגל או פירוקו  -הערעור התקבל
 .3כרסום בהלכת בוקר בכל הקשור למעמדו של צו העיקול
 .4הערת אזהרה ,שעה שהיא נרשמת על מקרקעיה של חברה,
טעונה רישום אצל רשם המקרקעין ,כשיעבוד ממש של נכס
מקרקעין .משלא נרשמו הערות בדבר התחייבות לרישום
משכנתה ,אלה בטלות כלפי מפרק
 .5בנסיבות בהן ,בעל "הערת האזהרה" התנה את זכותו
במקרקעין ,יש לבטל את העיקולים המאוחרים שהוטלו ,לאחר
ביצוע ההמחאה על הנכס או על הערת האזהרה ,שכן ,עם
ההמחאה ,ממילא אין נפקות להערת האזהרה
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תוכן עניינים

 .6זכות במקרקעין מכוח הסכם רכישה עדיפה על עיקול מאוחר
גם אם לא נרשמה הערת אזהרה
 .7סעיף (127ב) לחוק המקרקעין נועד להגן על זכויותיהם של
רוכשי זכויות בעסקת מקרקעין מפני עיקולים המוטלים לאחר
רישום הערת האזהרה ובטרם הושלם רישום העסקה
 .8המבקשים הבריחו נכס מנושים ,ועל-כן העיקול גבר על הערת
האזהרה  -הבקשה נדחתה
 .9משמת הסכם הרכישה מת עימו גם כוחה של הערת האזהרה
והעיקול גובר  -התביעה נדחתה
 .10היחס בין הערות האזהרה לעיקולים שנרשמו על המקרקעין -
הבקשה נדחתה
 .11השיהוי שברישום הערת האזהרה וההענקות ללא תמורה,
חיזקו את הרושם ,כי המשיבים ניסו להבריח את רכושם
מהנושים  -הבקשה התקבלה
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 .12זכותו של המעקל היא פועל יוצא של השאלה מי זכאי
לפירעון השיק ,המושך או האוחז
 .13הסכמי המכר נעשו למראית עין ,ולכן לא היה תוקף להערות
האזהרה  -התובענה נדחתה
 .14רישומה של הערת האזהרה לטובת המבקשת ,מכוחו של
ההסכם ,גברה על זכותו של המשיב ,שהעיקול שהוטל לטובתו על
הדירה מאוחר בזמן לרישום הערת האזהרה  -הבקשה התקבלה
 .15ההסכם נראה חשוד כהסכם פיקטיבי אך לא הוכח ,כי
ההסכם אינו כשר  -הבקשה התקבלה

662

 .16זכותם של התובעים גוברת ,משום שנרשמה לטובתם הערת
אזהרה בטרם נרשם העיקול  -התובענה התקבלה

663
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תוכן עניינים

 .17הערת האזהרה לזכות המבקש נרשמה לפני שהוטל העיקול
לזכות המשיבה  -הבקשה התקבלה
 .18המבקשת זכאית היתה לרשום הערת אזהרה בגין הסכם
ביטול המתנה  -הבקשה התקבלה
 .19העיקול המאוחר ,איננו יכול לפגוע בזכויות המבקשים ,שלפי
הסכם המכר ,הובטחו בהערת האזהרה  -התובענה התקבלה
 .20במקום שיימצא ,כי הערת האזהרה שנרשמה אינה מגינה על
זכות כלשהי ,לא יהיה זה מוצדק ליתן להערת אזהרה כוח לגבור
על עיקול על זכויות שאינן מוגנות על-ידי הערת האזהרה -
התובענה נדחתה
 .21הערת אזהרה ופקודת פשיטת הרגל
 .22הנכסים הוקנו לתובעת ,טרם הטלת העיקולים  -התובענה
התקבלה
 .23ערעור של בעל זכות שביושר בנכס ,שזכותו גברה על נושה
שהטיל עיקול על הנכס במועד מאוחר להיווצרות הזכות שביושר
 הערעור התקבל .24האם עיקול רשום גובר על עסקת מתנה מוקדמת שלא נרשמה
בגינה הערת אזהרה?
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פרק י"ח :עיקול והמחאת חובות
 .1התחרות בין המחאת זכות לבין עיקול
 .2לו היו המערערים מצייתים לצו העיקול ומשלמים את הסכום
לזכות המשיבה ,כי אז היו הם נפגעים בזכותם פגיעה חמורה

697
697

שאינה ניתנת לתיקון  -הערעור התקבל
 .3משהוטל העיקול ,לא התמלא התנאי להמחאתה של הזכות

700
707

כג

תוכן עניינים

 .4מקרה בו העיקול נדחה מפני ההמחאה  -הערעור התקבל
 .5נפקות צו עיקול והודעה בעטיו ,שניתנו בטרם המחאת זכות
 .6חוב שהוטל עליו עיקול ,ניתן להמחותו לאדם אחר ,בכפוף
לשמירת זכויות בעל העיקול שקדם להמחאה
 .7המחאת חבות ועיקול  -מעמדה של "מעין" המחאת חבות
 .8הכספים הומחו שלא כדין ובחוסר תום-לב  -התובענה נדחתה
 .9המחאת חבות ועיקול
 .10המחאת זכות שנרשמה אצל רשם החברות גוברת על עיקול
מאוחר יותר בהוצאה לפועל  -הערעור התקבל
פרק י"ט :עיקול ,משכון ומשכנתה
 .1משהתברר לזוכה דבר קיומו של משכון על רכב מעוקל ,משמע
שהרכב אינו עומד עוד לזכות החייב ,ולא היה מקום להמשך
העיקול  -הערעור התקבל
 .2ביטול עסקה מחמת עיקול  -מעמדו של משכון לעומת עיקול -
הערעור נדחה
 .3משלא נרשמה כל משכנתה או הערת אזהרה לטובת הבנק ,לא
קמה לו כל זכות עדיפה על פני זכותם של הנושים על-פי
העיקולים שהוטלו על זכותם של בני הזוג בדירה  -הערעור נדחה
 .4עיקול רכב בהוצאה לפועל ,חוזה המכר והוראות חוק המשכון
 הערעור נדחה .5עיקול רכב  -הבחנה בין פדיון משכון ומכר  -ביטול עיקולים -
בקשת רשות הערעור נדחתה
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תוכן עניינים

 .6כשיש יתרת זכות ללקוח בבנק ,כוח המשכון יפה עד לגובה
הסכום שבחובה בחשבון ,וכוח צו העיקול יפה לגבי יתרת הסכום
מעבר לסכום שבחובה  -הערעור התקבל
 .7עיקול  -משכון  -הערת אזהרה  -קדימות ועדיפות  -הבקשה
נדחתה
 .8משכנתה  -הערת אזהרה  -משכון  -ביטולם של עיקולים
 .9עכבון על כספים שעוקלו וזכות המשכון  -התובענה נדחתה
 .10רישום משכון במשרד הרישוי שולל את תום-ליבו של רוכש
רכב ,שלא יוכל להתגבר על זכות הממשכן אף אם שילם לבעל
המשכון את מלוא תמורת הרכב  -הבקשה התקבלה
 .11זכותו הרשומה של הבנק גוברת על זכותה הבלתי רשומה של
התובעת  -התביעה התקבלה בחלקה
 .12ייחודו של מנגנון המשכון ,הוא במתן אפשרות לנושה לקבל
את הכספים המגיעים לו ,בדרך מהירה וללא דחיות מיותרות -
הבקשה נדחתה
 .13מהוראת סעיף (76א) לחוק ההוצאה לפועל עולה במפורש ,כי
יש לחלק את הכספים שהתקבלו במהלך ביצוע ההליכים ,באופן
יחסי לאחר ששולמו ההוצאות והאגרות
 .14כללי המשחק בעת מעבר מהליך הוצאה לפועל להליך פשיטת
רגל
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פרק כ' :עיקול ושיעבוד צף
 .1התגבשות השיעבוד לא הופרעה על-ידי העיקול שהוטל -

753

הערעור נדחה

753

כה

תוכן עניינים

 .2עם התגבשות השיעבוד הצף על כלל נכסי החברה ,כפופה זכותו
של המעקל לאותו שיעבוד ,ואין לו יותר זכויות בנכסי החברה
מאשר לחברה עצמה
 .3אגרת החוב שנמסרה לרישום כדין אצל רשם החברות היא
הקובעת את היקף השיעבוד ,ולא הפלט המופק ממחשבי רשם
החברות
 .4הכלל החל על מכר או שיעבוד נכסים כלשהם ,והחריג לכלל,
החל כאשר מדובר במכר שבוצע בתנאי תקנת השוק
 .5מהותו של שיעבוד צף ,כאשר הליכי עיקול בהוצאה לפועל,
הינם בניגוד לתנאי השיעבוד  -הבקשה התקבלה
 .6התכלית שנועדה הוראת הקיזוז להגשים ,והאם ניתן להכיר
בעדיפותו של בעל זכות הקיזוז על פני צדדים שלישיים ,כאשר
טרם הוכרז החייב כחדל פרעון ,או שמא קיימים שיקולי מדיניות
השוללים הכרה בעדיפות זו  -הערעור התקבל בחלקו
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 .7כאשר קיימת התנגשות בין שיעבוד קבוע לבין עיקול ,גובר
הקודם בזמן
 .8קיומו של עיקול זמני ,אינו פוגע בזכותו של נושה מובטח באגת
חוב
 .9הלכת אהרונוב אינה הופכת את המשכון על זכויות הקונים
למשכנתה על נכס המקרקעין ואינה מאפשרת לבנק להיפרע
ישירות מן הדירה  -זכות שביושר איננה מעניקה למערער את
זכות הדיירות המוגנת לפי סעיף (33א) לחוק הגנת הדייר -
הערעור נדחה

779

פרק כ"א :עיקול ושותפות

783

כו

776
777

תוכן עניינים

785

פרק כ"ב :עיקול ותושב חוץ

שער ד':
דוגמאות כתבי טענות

787

פרק א' :בקשה לאישור עיקול

789

 .1כתב תביעה (בקשה לאישור עיקול על-פי תקנה  378לתקסד"א)
 .2בקשה להורות למזכירות בית-המשפט לאפשר למבקשת
להגיש בקשה לאישור עיקול זמני כנגד המחזיקים בלא לחייב את
המבקשת בתשלום אגרה בעבור פתיחת תיק

789

794

פרק ב' :בקשה להטלת עיקולים במעמד צד אחד
 .1בקשה בכתב להטלת עיקולים זמניים במעמד צד אחד

799
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פרק ג' :בקשה להטלת עיקולים לאחר מתן פסק-דין

817

 .1בקשה להטלת עיקולים לאחר מתן פסק-דין

817

פרק ד' :בקשה להטלת עיקולים המוגשת בלשכת ההוצאה
לפועל
 .1בקשה להטלת עיקולים לפני המצאת אזהרה
 .2בקשה להטלת עיקולים על צד ג' במסגרת בקשה להרמת מסך
בין החייבת לבין צד ג'
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