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 .3פשרה או הסדר אחרי צו כינוס866...............................................
 3.1הצעת חייב  -סעיף  33לפקודת פשיטת הרגל 866......................
 3.2אסיפה לדיון בהצעה  -סעיף  34לפקודת פשיטת הרגל 866.........
 3.3אישור ההצעה בבית-המשפט  -סעיף  35לפקודת פשיטת
הרגל 867...................................................................................
 3.4אכיפה  -סעיף  36לפקודת פשיטת הרגל 870.............................
 3.5ביטול  -סעיף  37לפקודת פשיטת הרגל 870..............................
 3.6תחולה לעניין נאמן  -סעיף  38לפקודת פשיטת הרגל 871...........
 3.7ניהול נכסים בפשרה או בהסדר  -סעיף  39לפקודת פשיטת
הרגל 871...................................................................................
 3.8היקף פשרה והסדר  -סעיף  40לפקודת פשיטת הרגל 871...........
 3.9סייג לתוקף פשרה והסדר  -סעיף  41לפקודת פשיטת
הרגל 872...................................................................................
 3.10הצעת פשרה  -תקנה  26לתקנות פשיטת הרגל 873..................
 3.11פיקדון  -תקנה  27לתקנות פשיטת הרגל 873..........................
 3.12נאמן  -תקנה  28לתקנות פשיטת הרגל 873............................
 3.13ערובה של הנאמן  -תקנה  29לתקנות פשיטת הרגל 874...........
 3.14זימון וניהול אסיפה  -תקנה  30לתקנות פשיטת הרגל 874........
 3.15הסכמה או התנגדות  -תקנה  31לתקנות פשיטת הרגל 874.......
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 3.16הודעה על מועד שמיעת הבקשה  -תקנה  32לתקנות פשיטת
הרגל 874...................................................................................
 3.17אגרות והוצאות  -תקנה  33לתקנות פשיטת הרגל 874.............
 3.18תעודת אישור פשרה  -תקנה  34לתקנות פשיטת הרגל 875.......
 3.19הבטחת תביעות שבמחלוקת  -תקנה  35לתקנות פשיטת
הרגל 875...................................................................................
 3.20תשלום דיבידנד  -תקנה  36לתקנות פשיטת הרגל 875.............
 3.21ביטול פשרה  -תקנה  37לתקנות פשיטת הרגל 875..................
 .4פשרה או הסדר לאחר הכרזת החייב כפושט רגל 875......................
 4.1פשרה או הסדר לאחר הכרזה875...........................................
 4.2אישור בית-המשפט 876........................................................
 4.3ביטול הסדר הפשרה 876.......................................................
פרק ה' :אישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרת חוב  -סעיפים  328עד
 336לחוק 879 ...........................................................................
 .1סעיפים  328עד  336לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיפים
הנ"ל879.......................................................................................
 .2דין קיים  -סימן ג' לפרק ג' לחלק התשיעי לחוק החברות 883..........
פרק ו' :ניהול משא-ומתן מוגן בידי תאגיד  -סעיפים  337עד
 345לחוק 887 ...........................................................................
 .1כללי 887...................................................................................
 .2הגדרות  -סעיף  337לחוק 888......................................................
 .3פתיחה במשא-ומתן מוגן  -סעיף  338לחוק 888..............................
 .4הגנות התאגיד המדווח במסגרת משא-ומתן מוגן  -סעיף
 339לחוק 889................................................................................
 .5סעדים בשל פגיעה מהותית בנושה  -סעיף  340לחוק 890.................
 .6מינוי נציג הנושים  -סעיף  341לחוק 891.......................................
 .7מעמדו של נציג הנושים בדירקטוריון  -זכות לקבל מידע  -דיווח
לנושים  -סעיפים  342עד  344לחוק 892............................................
 .8הוראת שעה  -סעיף  345לחוק 893................................................

שער י"ט :עונשין וסמכויות אכיפה  -סעיפים  346עד
 348לחוק 895.................................. ................................
פרק א' :עונשין 895 ...................................................................
 .1כללי 895...................................................................................
 .2עונשין  -סעיף  346לחוק 895........................................................
 .3דין קיים  -סעיפים 224ו 228 -לפקודת פשיטת הרגל 897.................
פרק ב' :סמכויות אכיפה  -סעיפים  347ו 348 -לחוק 899 ....................
 .1כללי 899...................................................................................
 .2סעיפים  347ו 348 -לחוק 899.......................................................
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שער כ' :שונות  -סעיפים  349עד  357לחוק 901......................

פרק א' :ערעורים  -סעיפים  349עד  351לחוק 901 ............................
 .1ערעור על החלטת בית-המשפט  -סעיף  349לחוק חדלות פירעון
ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל 901........................................................
 .2דין קיים  -סעיפים  181עד  184פקודת פשיטת הרגל  -ערעור 903......
 .3דין קיים  -פניה לבית-המשפט  -סעיף  150פקודת פשיטת
הרגל 903......................................................................................
 .4דין קיים  -ערעור על החלטת הנאמן  -תביעת חוב  -תקנה (96א)
לתקנות פשיטת הרגל 905...............................................................
 .5ערעור על החלטת ממונה  -סעיף  350לחוק 908..............................
 .6ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל  -סעיף  351לחוק 909..........
פרק ב' :עניינים שונים  -סעיפים  352עד  357לחוק 911 .....................
 .1עדכון סכומים  -סעיף  352לחוק 911.............................................
 .2בית-משפט השלום המוסמך לדון בהליכים לפי חוק זה של יחידים -
סעיף  353לחוק 911........................................................................
 .3החלת הוראות החוק על חבר בני אדם מסויים שאינו תאגיד  -סעיף
 354לחוק 912................................................................................
 .4שינוי תוספות  -סעיף  355לחוק912..............................................
 .5ביצוע ותקנות  -סעיף  356לחוק 913.............................................
 .6מעבר למערכת מקוונת  -סעיף  357לחוק 913.................................
 .7תוספות ראשונה ושניה לחוק חדלות פירעון 914.............................
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