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 שער א': כללי 

 פרק א': מבוא 

ת שינויים המביאוהמשפט הישראלי. שתי מהפיכות על מהפיכות קרבות ובאות י שת
 וקףלת ה, היא זו שנכנסהאחתט המהותי. ין והן במשפדרמטיים הן בתחום סדרי הד

, תקנות סדר השניה. 2018-, התשע"חקום כלכלישיו פירעוןדלות חוק ח - 15.09.19 -ב
 . 2020לת יכנס לתוקף בתחיתש  2018-ט הדין האזרחי, התשע"

שא כינוס הנכסים ותפיסת משמעותית על כל נו ו השפעה רצינית והלללדברי החקיקה 
קופת הדין ת בתת השונוחן של ההלכו רוברור, ש זאת-עם .תיויקפו וזרועונכסים לכל ה

נסיבותיו של כל מקרה  פי -על הכל  טהמשפ-בתיקות פסירות מעל לשמשכנה ישן תהי
  ומקרה.

ש על מכלול הוראותיהן יות ה יזכו לפסיקות רבהחקיקברור גם שעד ששני דברי 
שפטי שנוצר מתן למצב המהדין הישן תוך התא פי-על ות ההלכות רכיחשיבות לה
 ם. ה החדשידברי החקיק לאחר חקיקת
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