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 349 ..................... ההתמחרות לישיבת החייב את להזמין ובההח. 9

 לטאבו אישור, הכונס בידי ימים 21 בתוך ליתן העירייה חיוב. 10
 351 ..................... הנכסים שני לרבות שנמכרו היחידות 7 כלל עבור

 הנכסים כונס בטענות לדון  לפועל ההוצאה רשם מוסמך האם. 11
 362 ... ?והתקנות החוק מכוח ופטורים הנכס גודל, הנכס ליעוד ביחס

 התנהל לא המכרז הליך כי לפועל ההוצאה רשם יקבע אימתי. 12
 מקרקעין למכר מכרז הליך ניהול בדרישות עמד ולא תקין באופן

 375 .......... ?המינוי צו להוראות ובהתאם תקין כינוס הליך במסגרת

 שבח ממס לפטור בקשה על לחתום נכסים כונס הסמכת. 13
 393 ............................................................................. מקרקעין

 395 ............................ (לחוק 55 סעיף) הוראות שמירת': ד פרק

     56 סעיף) הנכסים כונס כלפי החייב של אחריותו': ה פרק
 397 .......................................................................... (לחוק

 399 ........................... (לחוק 57 סעיף) שלישי צד זכויות': ו פרק

 401 ................. (לחוק 58 סעיף) נכסים כונס של אחריותו': ז פרק

 405 .................... (לחוק 59 סעיף) כסיםנ כונס של שכרו': ח פרק

 405 ................................................................................ כללי. 1

 406 .......................................... נכסים כונס טרחת-שכר פסיקת. 2

 413 ......... (לחוק 60 סעיף) נכסים כונס של תפקידו סיום': ט פרק

 417 ...................................................בעין ביצוע: שמיני שער

 417 ................................. (לחוק 61 סעיף) נכס מסירת': א פרק

 417 ................................................................................ כללי. 1

 417 ........ לפועל ההוצאה לחוק 61 סעיף לפי רכב לתפיסת צו מתן. 2
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 419 ................................ (לחוק 62 סעיף) קטין מסירת': ב פרק

 419 ................................................................................ כללי. 1

 בכוח שימוש על להורות לפועל ההוצאה רשם של סמכותו. 2
 421 .................................... ללפוע ההוצאה לחוק 62 סעיף ביישום

 425 ............................... (לחוק 63 סעיף) מעשה עשיית': ג פרק

 425 ................................................................................ כללי. 1

 ההוצאה לחוק 63 סעיף פי-על" מעשה עשיית" של נודי מה. 2
 426 ................................................................................ ?לפועל

 427 ... המשפט-בית בזיון פקודת באמצעות שיפוטי צו של אכיפתו. 3

 לפי לאכיפה ניתן זוג בני בין ממון בחלוקת העוסק דין-פסק האם. 4
 432 .............................................. ?לפועל ההוצאה לחוק 63 סעיף

 435 ............................. (לחוק 64 סעיף) מקרקעין פינוי': ד פרק

 441 .......................... (לחוק 65 סעיף) שלישי צד נותטע': ה פרק

 443 ................. (לחוק 66 סעיף) הפינוי לאחר שחזר חייב': ו פרק

 המשתמט יכולת בעל חייב על הגבלות הטלת: תשיעי שער
 445 ........................................................... חובותיו מתשלום

 445 ............................................................... מבוא': א פרק

 447 ................. (לחוק א66 סעיף) חייב על הגבלות הטלת': ב פרק

 447 ................................................................................ כללי. 1

 הוצאה הליכי במסגרת החייב על שהוטלה הגבלה של דינה מה. 2
 452 .............. ?רגל פשיטת בהליך כינוס צו כנגדו שניתן לאחר לפועל

 בפסקת עומדת לפועל ההוצאה לחוק( 6)א66 סעיף הוראת האם. 3
 458 ............. ?וחירותו האדם כבוד: יסוד לחוק 5 סעיף לפי ההגבלה

 461 ....... (לחוק 1א66 סעיף) חיוב כרטיס על להגבלה סייג': ג פרק

 463 ................. (לחוק ב66 סעיף) הגבלות להטלת תנאים': ד פרק

 463 ................................................................................ כללי. 1

 בסעיף  הקבועים לתנאים בהתאם בהחיי על הגבלות הטלת. 2
 468 .................................................. לפועל ההוצאה לחוק( 3)ב66
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 משלם והוא בתשלומים חיוב צו בעניינו שנקבע חייב של דינו מה. 3
 471 ................................................................ ?בלבד חלקי סכום

 475 ....................(לחוק ג66 סעיף) הגבלה בדבר התראה': ה פרק

 483 .............................. (לחוק ד66 סעיף) הגבלה ביטול': ו פרק

 מתשלום המשתמטים לתיכו בעלי חייבים מרשם: עשירי שער
 485 .................................................................... חובותיהם

 485 ............................................................... מבוא': א פרק

 במרשם חוב מתשלום המשתמט יכולת בעל חייב רישום': ב פרק
 491 ............................. (לחוק ה66 סעיף) המשתמטים החייבים

 495 .. (לחוק ו66 סעיף) המשתמטים החייבים מרשם ניהול': ג פרק

 חוזר ורישום המשתמטים החייבים ממרשם חייב מחיקת': ד פרק
 497 ............................................................ (לחוק ז66 סעיף)

 499 ... (לחוק ח66 סעיף) שעה הוראת - לכנסת דיווח חובת': ה פרק

 501 ..............................ותשלום יכולת-חקירת: עשר-אחד שער

 501 ............................................................... מבוא': א פרק

, עימו שנחתמו שונים בהסדרים עומד החייב כאשר האם': ב פרק
 507 ..................................... ?יכולת-חקירת לדרוש הזוכה יכול

 של יכולתו מידת את להוכיח ההוכחה נטל מוטל מי על': ג פרק
 509 ........................................ ?הפסוק החוב את לפרוע החייב

 נגד תשלומים צו ליתן מוסמך לפועל ההוצאה רשם האם': ד פרק
  תצהיר סמך ועל כולתי-לחקירת הוזמן שהחייב בלא, חייב

 511 ........................................................................ ?הזוכה

 513 ................. ?תשלומים לצו בקשה להגיש יש אימתי': ה פרק

 לצו לבקשתו לצרף החייב שעל המסמכים מהם': ו פרק
 515 ................................................................... ?םתשלומי

 לצו בקשתו את שהגיש מרגע לנהוג החייב על כיצד': ז פרק
 לצו בבקשתו לפועל ההוצאה רשם להכרעת ועד תשלומים
 517 ................................................................... ?תשלומים
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 באמצעות יכולת-חקירת של בהליך להיחקר ניתן האם': ח פרק
 519 ..................................................... ?בווידאו ועידה שיחת

 521 ........... ?החייב יכולת-חקירת את היוזם הגורם מיהו': ט פרק

      -לחקירת להתייצב החייב צריך שבו המועד מהו': י פרק
 523 ........................................................................ ?יכולת

 יכולה או בפומבי להיות יכולה היכולת-חקירת האם: א"י פרק
 525 ................................................. ?סגורות בדלתיים להיות

 לשכת בכל יכולת-בחקירת להיחקר יכול החייב האם: ב"י פרק
 527 .................................................. ?לו הנוחה לפועל הוצאה

 529 ...?יכולת-לחקירת להתייצב שלא יכול החייב אימתי: ג"י פרק

 531 ........................... היכולת-חקירת של ניהולה דרך: ד"י פרק

-חקירת לקיים לפועל ההוצאה רשם של בסמכותו האם: ו"ט פרק
 533 .................................... ?הזוכה בנוכחות שלא לחייב יכולת

 ומידת התשלומים צו של שיעורו בקביעת השיקולים: ז"ט פרק
 537 ......................................... הערעור ערכאת של התערבותה

 לפועל בהוצאה חוב בגין חודשיים תשלומים האם: ז"י פרק
 541 ......... ?כההזו חוב גביית לשם אחרים הליכים נקיטת מעכבים

 543 ............................. ?מזונות תשלומי של דינם מה: ח"י פרק

 549 ............................ באמצעים מוגבל חייב: עשר-שניים שער

 549 ................................................................ כללי': א פרק

 557 . ?רשות או היא חובה - באמצעים כמוגבל חייב הכרזת': ב פרק

 חייב על החלות לותההגב רשימת של המטרות מהן': ג פרק
 559 ......................................................... ?באמצעים המוגבל

 ה69 סעיף פי-על באמצעים מוגבלים חייבים מרשם מהו': ד פרק
 561 ..................................................... ?לפועל ההוצאה לחוק

 חייב על הכריז אשר לפועל הוצאה רשם מוסמך האם': ה פרק
 השארת תוך האיחוד צו את לבטל, איחוד צו ונתן באמצעים כמוגבל

 563 ...................... ?כנה על באמצעים כמוגבל החייב על ההכרזה

 565 .................... לפועל ההוצאה רשם של הדעת-שיקול': ו פרק
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     מוגבל מחייב המגבלות הסרת מתבצעת כיצד': ז פרק
 569 ................................................................... ?באמצעים

 571 .......?באמצעים מוגבל שאינו חייב על ההגבלות תוקף': ח פרק

    מוגבל כחייב חייב של הכרזתו תבוטל אימתי': ט פרק
 573 ................................................................... ?באמצעים

 פשיטת להליך נחסמה החייב של דרכו כאשר הדין מה': י פרק
 575 ........................................................................... ?רגל

 577 ......................................... נמוכה תשלום יכולת: א"י פרק

     הוראת - באמצעים מוגבל לחייב הפטר: עשר-שלושה שער
 579 ........................................................................... שעה

 579 ................................................................ כללי': א פרק

 585 ..................................................... הדין הוראות': ב פרק

 1י69 סעיף - באמצעים מוגבל חייב על להכריז האפשרות הגבלת. 1
 585 ............................................................ לפועל ההוצאה לחוק

 ההוצאה לחוק 2י69 סעיף - והגדרות מעבר הוראות, תחולה. 2
 586 .................................................................................. לפועל

 588 ...... לפועל ההוצאה לחוק 3י69 סעיף - הפטר צו למתן תנאים. 3

 591 ...... לפועל ההוצאה לחוק 4י69 סעיף - הפטר צו למתן סייגים. 4

 594 .................... לפועל ההוצאה לחוק 5י69 סעיף - הפטר בקשת. 5

 6י69 סעיף - התיק יתנהל שבה והלשכה הפטר בקשת הגשת. 6
 596 ............................................................ לפועל ההוצאה לחוק

 598 ........... לפועל ההוצאה לחוק 7י69 סעיף - עדכני מידע דרישת. 7

 לחוק 8י69 סעיף - הפטר במסלול תיק פתיחת בעניין החלטה. 8
 599 ..................................................................... לפועל ההוצאה

 לחוק 9י69 סעיף - הפטר במסלול תיק פתיחת על הודעה פרסום. 9
 600 ..................................................................... לפועל ההוצאה

 601 .............. לפועל ההוצאה לחוק 10י69 סעיף - לנושים הודעה. 10

 602 . לפועל ההוצאה לחוק 11י69 סעיף - הפטר לבקשת התנגדות. 11
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 לחוק 12י69 סעיף - הפטר לבקשת בהתנגדות והחלטה דיון. 12
 605 ..................................................................... לפועל ההוצאה

 607 לפועל ההוצאה לחוק 13י69 סעיף - ההפטר בבקשת החלטה. 13

 ההוצאה לחוק 14י69 סעיף - הפטר בקשת דחיית תוצאות. 14
 609 .................................................................................. לפועל

 609 .............. לפועל ההוצאה לחוק 15י69 סעיף - ההפטר פעולת. 15

 610 ............. לפועל ההוצאה לחוק 16י69 סעיף - הפטר צו ביטול. 16

 פשיטת בקשת הגשת עקב הפטר במסלול בתיק הליכים השהיית. 17
 611 ................................... לפועל ההוצאה לחוק 17י69 סעיף - רגל

 18י69 סעיף - הפטר בקשת להגיש האפשרות על לחייבים הודעה. 18
 612 ............................................................ לפועל ההוצאה לחוק

 מוגבלים חייבים של מהמרשם מחיקה לעניין הוראות. 19
 614 .......................... לפועל צאהההו לחוק 19י69 סעיף - באמצעים

 614 .... לפועל ההוצאה לחוק 20י69 סעיף - ערעור לעניין הוראות. 20

 615 ........לפועל ההוצאה לחוק 21י69 סעיף - משפט-בתי סמכות. 21

 615 ................ לפועל ההוצאה לחוק 22י69 סעיף - לכנסת דיווח. 22

 616 .......................... שעה הוראת - הרגל פשיטת פקודת תיקון. 23

 617 ........................................................................... תחילה. 24

 619 .................................................... למעשה הלכה': ג פרק

 בהתאם הגיש אותה הפטר לבקשת חייב של בקשה דחיית. 1
 619 ................................................. לפועל וצאההה חוק להוראת

 ובהיעדר לפועל ההוצאה לחוק בהתאם לחייבת הפטר צו מתן. 2
 621 .................................................................. הנושים התנגדות

 622 ?מחובותיו חייבה הפטר על לפועל ההוצאה רשם יורה אימתי. 3

 623 .................................... שואה ניצולת לחייבת הפטר צו מתן. 4

 623 ............................. כסף סכום להפקדת בכפוף הפטר צו מתן. 5

 624 ........... הפטר צו למתן הבקשה דחיית - נוספים חובות יצירת. 6

 בעסק המנוח לבעלה לעזור החייבת של רצונה בשל נוצרו החובות. 7
 625 ................................. הפטר צו למתן הבקשה קבלת - לו שהיה
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 הבקשה דחיית - החייב והצואות הכנסות בין קבוע שלילי פער. 8
 625 ..................................................................... הפטר צו למתן

 קבלת - הכנסה מקצבת טמתקיימת עובדת אינה החייבת. 9
 626 ......................................................... הפטר צו למתן הבקשה

 טעמים בלא הוגשה התנגדות להגשת מועד להארכת הבקשה. 10
 626 ..............................................................................מיוחדים

 - דוכנג הגביה הליכי שמוצו בחייב מדובר אין, הנדון במקרה. 11
 627 .............................................. נדחתה הפטר צו למתן הבקשה

 כחייב הכרזתו לאחר אף חדשים חובות ליצור ממשיך החייב. 12
 627 .................... נדחתה הפטר צו למתן הבקשה - באמצעים מוגבל

 כספי סכום להפקדת בכפוף לחייב הפטר צו מתן אפשרות. 13
 628 ................ התקבלה, הפטר צו למתן הבקשה - להצעתו בהתאם

 629 .............. התקבלה, הפטר צו למתן הבקשה - עיסקי כישלון. 14

 שניתן החייב שם-על נכסים לקיום ראיה כל המציא לא הזוכה. 15
 629 ..................... התקבלה, הפטר צו למתן הבקשה - מהם להיפרע

 631 .......................... מאסר וצווי הבאה צווי: עשר-ארבעה שער

 631 ........................... (לחוק יא69 סעיף) לבירור הזמנה': א פרק

 633 .................................. (לחוק יב69 סעיף) הבאה צו': ב פרק

 639 .............. (לחוק יג69 סעיף) ההבאה או הבירור מדמע': ג פרק

 שגובה מזונות חוב תשלום-אי בשל יכולת בעל חייב מאסר': ד פרק
 641 ................................ (לחוק 70 סעיף) לאומי לביטוח המוסד

 645 ...... (לחוק 71 סעיף) מאסר צו או הבאה צו למתן סייג': ה פרק

 647 ........ (לחוק 72 סעיף) וממאסר מהבאה החייב שחרור': ו פרק

 649 .......... (לחוק א72 סעיף) מאסר של מצטברות ותתקופ': ז פרק

 651 ........ (לחוק 73 סעיף) חוב אותו בעד שנית לאסור אין': ח פרק

 653 .................................... (לחוק א73 סעיף) חסינות': ט פרק

 663 ............. (לחוק 74 סעיף) מזונות בעד חוב בשל מאסר': י פרק

 669 ........ (לחוק טז74 סעיף) ישראל משטרת בידי ביצוע: א"י פרק

 673לחוק( יז74)סעיף  סייג לביצוע צו הבאה או צו מאסרפרק י"ב: 
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 707 ................ (לחוק ח74 סעיף) האיחוד לעניין החלטה': ט פרק

 709 .................... (לחוק ט74 סעיף) הפירעון יכולת מבחן': י פרק

 711 ............................ (לחוק י74 סעיף) בקשה דחיית: א"י פרק

 713 ................................ (לחוק יא74 סעיף) איחוד צו: ב"י פרק

 715 ................................ (לחוק יב74 סעיף) נוסף תיק: ג"י פרק

 717 ...... (חוקל יג74 סעיף) האיחוד הליך מימוש הבטחת: ד"י פרק

 719 ........................... (לחוק יד74 סעיף) ממונה מינוי: ו"ט פרק

 721 ................................ (לחוק טו74 סעיף) צו ביטול: ז"ט פרק

 723 ............... שעה הוראת - חזותית היוועדות: עשר-שישה שער

 723 ................................................................ הדין': א פרק

 הוראת( )חזותית היוועדות) לפועל ההוצאה חוק הצעת': ב פרק
 725 .................................................... 2014-ד"התשע(, שעה

 731 ...................................... שונות הוראות: עשר-שבעה שער

 731 .................. (לחוק 75 סעיף) הביצוע הכנסות זקיפת': א פרק
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 ההוצאה רשם שבידי ועודף דין-ופסקי הליכים ריבוי': ב פרק
 733 ......................................... (לחוק 77 -ו 76 סעיפים) לפועל

       א77 סעיף) רגל פשיטת להליכי פניה בדבר יידוע': ג פרק
 739 .......................................................................... (לחוק

 743 .................................. (לחוק 78 סעיף) החייב מות': ד פרק

 749 ..................... (לחוק 79 סעיף) וצווים הליכים ביצוע': ה פרק

 751 .......... (לחוק א79 סעיף) לכאורה ראיה - מיכון מסמך': ו פרק

 753 .................................. (לחוק 80 סעיף) וערעור ערר': ז פרק

 759 .................... (לחוק 81 סעיף) דין-כפסק שדינו חיוב': ח קפר

 761 ............. (לחוק א81 סעיף) שטרות של לפועל הוצאה': ט פרק

 763 ......... (לחוק 1א81 סעיף) קצוב סכום על תביעה ביצוע': י פרק

 קצוב סכום על בתביעה טרחה-שכר לעניין הוראות: א"י פרק
 773 ......................... (לחוק 2א81 סעיף) שטר לתשלום ובתובענה

 ועל שטר על לפועל בהוצאה וריבית הצמדה הפרשי: ב"י פרק
 775 ............................ (לחוק 3א81 סעיף) קצוב סכום על תביעה

 777 ................. (לחוק ב81 סעיף) וזכויות דינים שמירת: ג"י פרק

 779 ...................... (לחוק 1ב81 סעיף) משכנתא מימוש: ד"י קפר

 779 ................................................................................ כללי. 1

 782 ............................... מקרקעין נכסי למימוש כללים עקרונות. 2

 782 ................................................... בנק של התנהגות נורמות. 3

 787 .........המשכון לחוק 24-18 סעיפים פי-על משכון מימוש דרכי. 4

 790 ............................................ לפועל ההוצאה קלחו 38 סעיף. 5

 792 ............................. ?משכנתא שטר על חתימה היעדר דין מה. 6

 792 ..... ?פשרו או המסמך הבנת-אי או נאות הסבר היעדר דין מה. 7

 מול אל דירה למחצית אישה של זכותה בהתנגשות הדין מהו. 8
 795 ........................................................... ?משכנתא בעל זכויות

 796 ........................ ?אחר של חיובו להבטחת משכון של דינו מה. 9

 797 ........ ?ישנה בשמאות שימוש מחמת מכירה לבטל ניתן האם. 10

 797 ......................................... ?לכונס קונה בין קנוניה דין מה. 11
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 797 ........................... ?המכירה על ח"דו הגשת-אי של דינה מה. 12

   להצעת להתייחס לחייב הזדמנות ניתנה כשלא הדין מה. 13
 798 ................................................................................ ?המכר

 798 ............................................................ רותההתמח הליך. 14

 799 .......................... (לחוק 2ב81 סעיף) סודיות חובת: ו"ט פרק

 801 .................................... (לחוק ג81 סעיף) עונשין: ז"ט פרק

 ד81 סעיף) הוצאות להטיל לפועל ההוצאה רשם סמכות: ז"י פרק
 803 .......................................................................... (לחוק

 805 ............................ (לחוק 82 סעיף) דינים שמירת: ח"י פרק

 807 .............................. (לחוק 83 סעיף) ערובה ביצוע: ט"י רקפ

 809 .................... (לחוק 84 סעיף) חייב בקשת לפי ביצוע': כ פרק

 811 ....................... (לתקנות א126 תקנה) טעות תיקון: א"כ פרק

 813 ...................................... ופגרה מועדים הארכת: ב"כ פרק

 819 ............................... לפועל ההוצאה רשם פסילת: ג"כ פרק

 מייצוג הזוכה כוח-בא את לפסול החייב מטעם בקשה: ד"כ פרק
 823 ...................................................... לפועל ההוצאה בתיק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


