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 6.2דין קיים  -סעיפים  75ו 134 -לפקודת פשיטת הרגל847.................
 .7ריבית נוספת  -סעיף  236לחוק 848...................................................
 7.1סעיף  236לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל 848........
 7.2דין קיים  -תמצית הלכה 849.....................................................
 .8חובות דחויים  -סעיף  237לחוק 854.................................................
פרק י"ג :אופן החלוקה  -סעיפים  238עד  242לחוק 855 ........................
 .1חלוקת נכסי קופת הנשיה  -סעיף  238לחוק 855.................................
 .2חלוקות ביניים  -סעיף  239לחוק 855................................................
 .3חלוקה סופית  -סעיף  240לחוק 856.................................................
 .4אופן ביצוע החלוקות  -סעיף  241לחוק 857.......................................
 .5זכות החייב ליתרה  -סעיף  242לחוק 857..........................................
פרק י"ד :נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות  -הנושה המובטח  -סעיפים
 243עד  250לחוק 859 ....................................................................
 .1נושה מובטח  -סעיף  243לחוק 859...................................................
 1.1סעיף  243לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל 859........
 1.2דין קיים  -שעבוד צף מהותו בתמצית 860...................................
 .2הגבלות לעניין שעבוד צף  -סעיף  244לחוק 875..................................
 .3הגבלת מימוש נכס משועבד כשעסקי החייב מופעלים  -סעיף
 245לחוק 878....................................................................................
 .4פידיון הנכס המשועבד בידי הנאמן  -סעיף  246לחוק 879....................
 4.1סעיף  246לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל 879........
 4.2דין קיים  -הוראות חוק המשכון ,התשכ"ז880.................... 1967-
 .5הודעה על כוונת מימוש  -סעיף  247לחוק 887....................................
 .6הליכי מימוש נכס משועבד  -סעיף  248לחוק887................................
 .7משכון לחיוב המגיע לגוף המוסדי  -סעיף  249לחוק 889......................
 7.1סעיף  249לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל 889........
 7.2דין קיים  -סעיף  17לחוק המשכון " -גוף מוסדי" 890...................
 .8חלוקת התמורה ממימוש נכס משועבד  -סעיף  250לחוק 893...............
פרק ט"ו :נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות  -נושה בעל נכס הכפוף לשיור
בעלות  -סעיפים  251ו 252 -לחוק 895 ...............................................
 .1נכס הכפוף לשיור בעלות  -סעיף  251לחוק 895..................................
 .2הגבלה על העברת חזקה כשעסקי החייב מופעלים  -סעיף
 252לחוק 895....................................................................................
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תוכן עניינים

 .3דברי הסבר בהצעת החוק לסעיפים  251ו 252 -לחוק 896....................
פרק ט"ז :נושים בעלי זכויות מיוחדות  -נושה בעל זכות עיכבון  -סעיפים
 253עד  254לחוק 897 ....................................................................
 .1זכות עיכבון  -סעיף  253לחוק 897....................................................
 .2סמכות להורות על מסירת נכס מעוכב  -סעיף  254לחוק 898................
פרק י"ז :נושים בעלי זכויות מיוחדות  -נושה בעל זכות קיזוז  -סעיפים
 255עד  256לחוק 901 ....................................................................
 .1קיזוז  -סעיף  255לחוק 901.............................................................
 .2דין קיים  -קיזוז  -כללי 903.............................................................
 .3הודעה על זכות קיזוז  -סעיף  256לחוק 910.......................................
פרק י"ח :מעמד הנושים וזכויותיהם  -סעיפים  257עד  265לחוק 911 .......
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