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 את ייםלק פורמלית סמכות מחוסר הבורר, ולכן המלאה ובהסכמתה
 426 ............................................... נדחתה הבקשה - הבוררות הליכי
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 בידי, לחברה תהיה אשר זכות להמחאת אלא, קבלתה או נתינתה

 434 ........................................................... נדחה הערעור - המשיבה
 של חובם את כשהמחה, המשפט-בית שגה כי, טענו המערערים. 9

 הערעור - כנמחים הסכמתם וללא בכפיה, אליהם, לבנק המשיבים
 436 ......................................................................... בחלקו התקבל

 
 
 



 תוכן עניינים

 
 

 יא

 הסכמת שניתנה וכיוון, למשיבה חובו את המחה המבקש. 10
 רשות בקשת - חבות המחאת לכדי העסקה השתכללה, המשיבה
 438 ........................................................................ נדחתה הערעור

 עובר ואינו לדירה צמוד שאינו, אישי חיוב הוא אובליגטורי חיוב. 11
 אלא, לאחר להעביר ניתן לא כזה חיוב. בה הקניין העברת עם יחד

 - הנושה  של הסכמתו קבלת את, שמצריך מה, חוב המחאת של בדרך
 440 .................................................................. התקבלו הערעורים

 441 ............................................................. מהי חבות המחאת. 12
 לא, רשומים במקרקעין ואפילו, עסקינן שבמקרקעין העובדה. 13

 כהמחאת ליוסף אחמד בין העסקה את לראות האפשרות את שוללת
 442 ....................................................................................... זכות
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 452 ..................................................................................... המים
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 456 ....................................................................................... זכות
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 504 ........ שנה 17 -מ למעלה שחלפו לאחר בדירה זכויות רישום-אי. 47
 506 ......... זוג בן חוב בעניין הסף-על התביעה לסילוק בקשה דחיית. 48
     פי-על התביעה זכות לה המקנה החברות בין זכויות המחאת. 49

 507 ........................................................................................שיק
 508 ................... שכנים בין שנבנתה אבן לגדר ביחס שיתוף הסכם. 50
 חוב להמחאת המשיב הסכמת ניתנה משלא להתגונן רשות בקשת. 51

 509 ...................................................................................הלוואה
, הוכח שלא זכות המחאת מסמך על נסמכו הנתבעת של טענותיה. 52
 511 .......................... התקבלה והתביעה נדחתה ההתנגדות - שולם כי
 לבצע יש כי, התובעים טענו, זכויות המחאת כתב על בהסתמך. 53

 חיובי לבין הזכויות המחאת מכוח כספים לקבלת זכותם בין קיזוז
 512 ..נדחתה התביעה - המבקשת  ידי-על עליהם שהושתו ומים ארנונה

 כבעלות הנתבעות את וראה הזכויות המחאת דבר על ידע התובע. 54
 515 .................................... התקבלה התביעה - ועניין דבר לכל, דברו

 כספי חוב שעניינה מקוצר דין בסדר בתביעה להתוגנן בקשה. 55
 517 ............................................. התקבלה הבקשה - חבות והמחאת

 הסבתו מכוח לא, בשטר זכויות רכשה היא כי, טענה המבקשת. 56
 519 .................................. נדחתה הבקשה - זכות המחאת מכוח אלא
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 הנתבע ובין המבקשת בין הגירושין להסכם צד היה לא המשיב. 57
 של חבותה להמחאת הסכמתו את נתן לא מעולם, ולפיכך, 1' מס

 520 .............................................. נדחתה הבקשה - כלפיו המבקשת
 ובלתי מסוייגת-בלתי, היקף רחבת מחוייבות עצמו על נטל המבקש. 58

 עושת ידי-על, השטר לפירעון ערב הוא ולפיה, שהוא כל בתנאי מותנית
 522 ......................................................... התקבלה הבקשה - השטר

 - החבות להמחאת הסכמה להוכיח כדי, התשלום בעצם היה לא. 59
 523 .......................................................................... נדחה הערעור

 להמחות למשיבים התירו ולא הסכימו לא הם כי, טענו הנתבעים. 60
 התביעה - זה להסכם מחוייבים היו לא כן-ועל, לתובעים הזכויות את

 527 ................................................................................. התקבלה
 הסכמת נדרשת אלא לנושה בהודעה די לא חבות המחאת לצורך. 61

 528 ..................................................... התקבלה ההתנגדות - הנושה
 ככל, החלקית החבות להמחאת תוקף כל אין כי, טענה הנתבעת. 62

 לשלם בחבות ומותנית שלובה בהיותה, להשתכללותה טוען שהתובע
 529 ....... בחלקה התקבלה שכנגד התביעה, נדחתה התביעה - פינוי דמי

 531 ....................................... (לחוק 7 סעיף) הנמחה הגנות': ז פרק
 531 ................................................................................... הדין. 1
 זכות המחאת הוא שנאסר מה הנזיקין לפקודת 22 סעיף לפי. 2

 531 .................... התביעה פירות את להמחות איסור אין אך, התביעה
  ליבול נזקים על פיצוי, מבטחות בין חיובים להמחאת הסכם .3

 532 .................................................................................... חקלאי
 537 .......................... (לחוק 8 סעיף' )וכו שעבודים, ערבויות': ח פרק
 539 ................................... (לחוק 9 סעיף) אחרות המחאות': ט פרק
 539 ................................................................................... הדין. 1
 539 ................. ?עיקול צו על גוברות ממון הסכם וחמכ זכויות האם. 2
 מויתור משתמעת אלא מחיוב נובעת שאינה חבות או זכות המחאת. 3

 541 ...................................................................... פעולה ביצוע-ואי
 543 .............................................. (לחוק 10 סעיף) תחולה': י פרק
 543 ................................................................................... הדין. 1
 שמסר שיקים שעניינה, המבקש כנגד שניתן דין-פסק לביטול בקשה. 2

 543 ............................. התקבלה הבקשה - שלישיים לצדדים המבקש
 544 ........................ השטרות פקודת להוראות חוב המחאת כפיפות. 3
 545 ..............................העבודה דיני במסגרת חיובים המחאת דיני. 4
 547 .................................... (לחוק 11 סעיף) מעבר הוראת: א"י פרק

 או חבות המחאת מתן וחסימת עבירות על הגבלות': ב שער
 549 ........................................ שונים בעניינים זכות המחאת
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 עבירותה על להגבלה בניגוד שנעשתה זכות העברת של תוקפה': א פרק
 549 .......................................................................... הזכות של

        מצבים - נושה - חייב - הזכות המחאת על איסור': ב פרק
 551 .......................................................................... אפשריים

       החייב יחסי לבין והממחה החייב יחסי בין האבחנה': ג פרק
 553 ............................................................................ והנמחה

 555 ......... המגבלה בחינת - קרקע על שהוטלה עבירות מגבלת': ד פרק
 557 .......................................... בהסכם עבירות על הגבלה': ה פרק
 559 ................... שונים בעניינים ההמחאה עבירות על הגבלה': ו פרק
 559 ........... זכות המחאת איננה פטירה עם גמל בקופת מיתע זכויות. 1
 562 .................................................. והמשכנתא העבירות הגבלת. 2
 571 .......... השימוש זכות העברת -" המשולש הסכם" - חקלאי משק. 3
 לא, המשולש בחוזה שנקבעו והחבויות הזכויות המחאת נוכח. 4

 - החוזה אותו מתוקף שכירות זכות, הסוכנות בידי למעשה נותרה
 572 ....................................................................... התקבל הערעור

 של וצורות חבות המחאת או זכות המחאת סוגי': ג חלק
 575 ............................................ וזכות חבות המחאת

 575 ........ מכר דרך על והמחאה שעבוד דרך על המחאה': א שער
 דרך על זכות והמחאת מכר דרך על זכות המחאת בין חנהאב': א פרק

 575 .............................................................................. שעבוד
 577 ........................... כללי - משכונות ודיני חיובים המחאת': ב פרק
 579 ............................................... בודשע דרך על המחאה': ג פרק
 583 ...................................................... הפסוקה ההלכה': ד פרק
 לבנק הומחו היצוא תמורות את לקבל הזכויות כי, טען מזרחי בנק. 1

 583 .......... נדחה הערעור - הגמור זכות בהמחאת חרושת חברת ידי-על
 584 ..................................... ?מכר או שעבוד דרך על זכות המחאת. 2
 זכות המחאת של בטלותה בדבר הצהרתי הדין-פסק למתן תובענה. 3

 587 ....................................................................... דהשעבו דרך על
 590 ................................ שלישי צד נושה של ומעמדו מכר המחאת. 3
 - שעבוד של דרך על נעשה ההמחאה שהסכם הוכיחו לא המערערים. 4

 591 .......................................................................... נדחה הערעור
 הסכם מכוח הממחה טענות - שעבוד דרך על זכות המחאת. 5

 594 ................................................................ הנמחה נגד תעמודנה
 597 ...............................שעבוד דרך על כהמחאה בוצע שלא משכון. 6
 598 ........................... שעבוד של בדרך פוליסה פי-על זכות המחאת. 7
 599 ....... שעבוד דרך על כהמחאה ושכלולה המחאה כתב על חתימה. 8
 603 ..................................................... מכר דרך על זכות המחאת. 9
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 לחוק 62 סעיף) תחלוף - ביטוח בענייני חבות המחאת': ב שער
 607 ......................................... שונים ועניינים( ביטוח חוזה

 607 ..................................................................... כללי': א פרק
 607 ................................................................................... הדין. 1
 607 ................................................................................... כללי. 2
 611 .............................. התחלוף זכות מול ההשתתפות זכות': ב פרק
 חוזה לחוק 62 סעיף מכוח הביטוח חברת לתביעת התנאים': ג פרק

 613 ............................................................................. הביטוח
 615 ...................... חלוףהת וזכות והמזיק המבוטח בין הסכם': ד פרק
 לחברת הכספים את ולהעביר בעצמו לתבוע אפשרות למבוטח': ה פרק

 617 ............................................................................. הביטוח
 רשימה האם - הביטוח חוזה לחוק( ד)62 סעיף ביסוד סייגים': ו פרק

 619 ............................................................................. ?סגורה
 התחלוף זכות את מעמידים, מצטברים תנאים שלושה': ז פרק

 623 ..................................... מבוטחו בנעלי לבוא למבטח המאפשרת
 627 ...................................................... קההפסו ההלכה': ח פרק
 ולא האוטובוסים לחברת שולמו המערערים חוייבו בהם הפיצויים. 1

 627 .................................... בחלקו התקבל הערעור - הביטוח לחברת
 שאינו לכלי שהוצאה ביטוח תעודת סמך-על לנפגע פיצוי ששילם מי. 2
 - המבוטח של חוזית בעילה שיפוי תביעת לנהל יוכל", מנועי רכב"

 628 ....................................................................... התקבל הערעור
 הנתבעים של בנזיקין בלעדית אחריות מבססת המועדפת הגרסה. 3

 629 ........................................................................ התאונה לקרות
 עשוי, למבטח המבוטח של הנזיקית התביעה זכות העברת בהיעדר. 4

 בגין פיצויים והן, מהמבטח הביטוח תגמולי את הן לקבל המבוטח
 631 .......................................................................... מהמזיק הנזק

, נזקים בשל מהנתבעים להיפרע המבטחת של זכותה - שיבוב תביעת. 5
 מבטח זכאי, ביטוח חוזה לחוק 62 סעיף פי-על. לה שנגרמו, לכאורה
 שיפוי ולתבוע המבוטח בנעלי להיכנס, למבוטח ביטוח תגמולי ששילם

 634 .................................................................................. מהמזיק
 המבטחת של זכותה - הנתבעת מטעם רשלנות עקב שיבוב ביעתת. 6

 635 .................... לה שנגרמו, לכאורה, נזקים בשל מהנתבעים להיפרע
 לה שנגרמו רכוש נזקי בשל מהנתבעת להיפרע המבטחת של זכותה. 7

 636 ....................................................................... מים הצפת עקב
, לכאורה, נזקים בשל מהנתבעים להיפרע המבטחת של זכותה האם. 8

 כלפי ויתור כתב על חתם התובעת שמבוטח במקרה אף, לה שנגרמו
 637 ....................................................................... הנתבעת מבוטח
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, נזקים בשל מהנתבעים להיפרע המבטחת של זכותה - ובשיב תביעת. 9
 מבטח זכאי, ביטוח חוזה לחוק 62 סעיף פי-על. לה שנגרמו, לכאורה
 שיפוי ולתבוע המבוטח בנעלי להיכנס, למבוטח ביטוח תגמולי ששילם

 638 .................................................................................. מהמזיק
 נזק  של במקרה מהמבטחת ביטוח לתגמולי מבוטח של זכאותו. 10

 645 .................................................. דרכים מתאונת כתוצאה לרכב
 נזק  של במקרה מהמבטחת ביטוח לתגמולי מבוטח של זכאותו. 11

 נקבע בו הסכם נחתם שבו במקרה דרכים מתאונת כתוצאה לרכב
 646 .... עובדיה או/ו  הנתבעת כנגד התביעה זכות על תרתמוו שהתובעת

, לכאורה, נזקים בשל מהנתבעים להיפרע המבטחת של זכותה. 12
  עם ויתור הסכם על חתמה שהמבוטחת במקרה אף, לה שנגרמו
 647 .................................................................................... הנתבע

 של במקרה הפוליסה במסגרת המבטחת של חבות ישנה האם. 13
 647 .................................................................... זר גורם התערבות

 הודעה של במקרה מהמבטחת ביטוח לתגמולי מבוטח של זכאותו. 14
 648 ..................................................................................... 'ג לצד

 במקרה מהנתבעים להיפרע המבטחת של זכותה - שיבוב תביעת. 15
 649 .................................................... העיקרית התביעה מחיקת של
 בו במקרה מהנתבעים להיפרע המבטחת של זכותה - שיבוב תביעת. 16

 649 ...................................................... המזיק עם המבוטח מתפשר
 כושר לאבדן בפוליסה חסכון פרמיות לתשלום מבוטח של זכאותו. 17

 650 .....................................................................................עבודה
, למבוטח ביטוח תגמולי ששילם מבטח זכאי - שיבוב תביעת. 18

 651 .............................מהמזיק שיפוי ולתבוע המבוטח בנעלי להיכנס
, וגופים רשויות כנגד ביטוח חברות של( סוברוגציה) תחלוף תביעות. 19

 651 ........... ההצפות לנזקי גרמה התרשלותם, הביטוח חברות שלטענת
 הרפואיים השירותים בגין ממזיק להיפרע ביקשה החולים קופת. 20

 בריאות ביטוח לחוק 22 סעיף לתוקף נכנס בטרם, לניזוק שסיפקה
 653 ........................................................... נדחה הערעור - ממלכתי

 שלישי לצד הופך אינו, תחלוף מכוח המבוטח בנעלי הנכנס מבטח. 21
 655 .................. התקבל הערעור - התיישנות לעניין הימי המוביל כלפי

 התביעה - דרכים בתאונת רכוש - רכב נזקי בגין שיבוב תביעת. 22
 656 .................................................................................... נדחתה

, למבוטח ביטוח תגמולי ששילם מבטח זכאי האם - שיבוב תביעת. 23
 תניית של במקרה גם מהמזיק שיפוי ולתבוע המבוטח בנעלי להיכנס

 657 ..................................................................................... הפטר
, למבוטח ביטוח תגמולי ששילם מבטח זכאי - יבובש תביעת. 24

 658 .............................מהמזיק שיפוי ולתבוע המבוטח בנעלי להיכנס
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 היעדר טענת מלהעלות מושתקת המבטחת האם - שיבוב תביעת. 25
 660 ................... למבוטח הביטוח תגמולי תשלום לאחר ביטוחי כיסוי

 661 .............................. תנורים הזמנת בגין תמורה יתרה תשלום. 26
 665 ................................................ ביטוח פוליסת הסבת': ט פרק

 667 ........................................בנזיקין חיוב המחאת': ג שער
 667 ................... נדחה הערעור - נזיקית תביעה זכות המחאת': א פרק
, למזיק אף ולעיתים יזוקלנ זכותו את להמחות רשאי המיטיב': ב פרק

 ומתוך מכללא גם כזאת המחאה קיום בדבר מסקנה להסיק וניתן
 669 ........................................................................... הנסיבות

 671 ............ תקפה-בלתי זכויות המחאת - נזיקין בפיצויי חיוב': ג פרק

 675 ................................................... שטרות דיני': ד שער
 675 .... גויסקי הילכת של ביטולה - השטרות ודיני חוב המחאת': א פרק
 יהיה זהה דין, החייב כלפי חיוב יוםלק כפופה הממחה זכות כאשר. 1

 675 .......................... התקבל הערעור - הנמחה לידי שהומחתה לזכות
 679 ............. החיובים דיני פי-ועל השטר פי-על החיוב בחינת': ב פרק
 681 .......................................... זכות המחאת מכוח אחיזה': ג פרק
 683 ................ השטרות פקודת להוראות חוב המחאת כפיפות': ד פרק

 685 ................................................... בניה זכויות': ה שער
 זכות העברת איננה - עתידית כזכות בניה זכויות העברת': א פרק

 685 ............................................................................. קניינית
 687 ............................... אובליגטורית עתידית זכות העברת': ב פרק

 689 ........................ מוגנת בלתי שכירות זכות העברת': ו שער
 689 ....... (והשאלה השכירות לחוק 22 סעיף) השכירות העברת': א פרק
 689 ................................................................................... הדין. 1
 689 ................................................................................... כללי. 2
-שכירות הסכם מכוח זכות להמחאת חייב הסכמת נדרשת האם. 3

 690 .................................................................................... ?משנה
 אישור כל קיבלה לא כי, טענה הנתבעת - מושכר לפינוי תובענה. 4

 693 ........................ התקבלה התביעה - זכויות המחאת על מהתובעת
 המחאת על לחייב להודיע חייבות היו לא הן כי, טענו המבקשות. 5

 695 .. התקבלה הבקשה - חיובים המחאת חוק להוראות בהתאם ,חובו
 להמחאה ניתנת היתה לא, השכירות חוזה פי-על, הנתבע של חבותו. 6

 697 ...... התקבלה התובענה - ניתנה שלא, התובע הסכמת ללא, לחברה
 698 .......................... נרשמה שאינה שכירות בהסכם זכות המחאת. 7
 701 ........................................................ פסוקה ההלכה': ב פרק
 הערעור - חקלאי במשק הנמצא בבניין "רשות בני" של זכויות. 1

 701 ......................................................................... בחלקו התקבל
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 ולהשתמש להחזיק הזכות את לאחר להעביר רשאי אינו השוכר. 2
 703 ................................................ המשכיר בהסכמת אלא במושכר

 צורך מבלי משנה-בשכירות נכס להשכיר  שוכרת רשאית האם. 3
 704 ........................................... מראש המשכירה הסכמת את לקבל

 תנאי שקיים במקרה' ג לצד המושכר את להעביר שוכר זכאי האם. 5
 706 ............................. כך על מפורש באופן האוסר השכירות בהסכם

 706 ................................. החוזה קיום את מסכל לא השוכרת מות. 6
 את מחייבות הלב-תום וחובת, והשאילה השכירות חוק הוראות. 7

 איתור תוך, המועד טרם סכםהה את לסיים לשוכרים לאפשר המשכיר
 708 ............................................................................. חלופי שוכר

      התביעה - משנה-שכירות - מסחריים לנכסים חלופי שוכר. 8
 710 .................................................................................... נדחתה

 הערעור - הציפי אינטרס - התחדש ולא םהסתיי השכירות חוזה. 9
 711 ...................................................................................... נדחה

 המחאת של במצב הסף-על' ג צד הודעת לסילוק בקשה דחיית. 10
 712 ............................................................... שכירות בהסכם זכות

 715 ....................................... זכות והמחאת חכירה': ז שער
 715 .................................. זכויות המחאת - מהוונת חכירה': א פרק
 725 ...................................................... הפסוקה ההלכה': ב פרק
 באופן לשנות רשאי המינהל אין, שלטונית ברשות שמדובר אף-על. 1

 הסדר תחתיו ולהעמיד החכירה דמי הגדלת של ההסדר את צדדי-חד
 725 ................................................. התקבל הערעור - היתר דמי של

 חוק של, הפרטי המשפט של הנורמות רק אל, חלות המינהל על. 2
 גם עליו פרושות אלא, הפרטי החוזה של ופרשנותו והשאילה השכירות

 התאמתן תוך, הציבורי המשפט של המיוחדות הנורמות יריעת
 726 ............... התקבל הערעור - הוולנטריים החוזים היחסים למערכת

 לבעל המקנה לשאילה נחשבת תמורה ללא לדורות חכירה האם. 3
 727 ................................................ החכירה ביטול זכות את הקרקע

 731 ............................................... בנקאית ערבות': ח שער
 בהמחאת מדובר, סחיר מסמך איננה בנקאית שערבות וןכיו': א פרק
 731 .......................... חיובים המחאת חוק הוראות עליה שחלות זכות
 733 ..................................... בנקאית וערבות חבות המחאת': ב פרק

 735 ............................. נזיקית תביעה זכות המחאת': ט שער

 737 ............................... חיוב והמחאת אזהרה הערת': י שער
 737 ..... חיוב המחאת - שבחוק איסור - הערה על הערה רישום': א פרק
        להערת או הזכות להמחאת המקרקעין בעלי הסכמת': ב פרק

 739 .............................................................................. אזהרה
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 743 ............. חוזיות זכויות להעברת קונה התחייבות: א"י שער
 8 סעיף הוראת כמיצוות מסמך טעונה שאינה זכות המחאת': א פרק

 743 ................................................................. המקרקעין לחוק
 745 .... קומבינציה הסכם מתוקף אובליגטוריות זכויות המחאת': ב פרק
 747 ................ המקרקעין לחוק 9 סעיף בגדרי שאינן עסקאות': ג פרק
 747 .................................................... לשניים חוזית זכות מכירת. 1
 747 .................................................. האמיתית הבעלות על ידיעה. 2
 747 .............................................................. כשרה שאינה עסקה. 3
 748 ..................................................................... מתנה עסקאות. 4

 749 ................................... והמתנה חבות המחאת: ב"י שער
 749 ..................................................................... כללי': א פרק
 753 ........................................... במקרקעין כזכות המתנה': ב פרק
 755 ..............מתנה חוזה לגבי להחיל יש אותם הפרשנות כללי': ג פרק
 757 ........................... בלבד זכות המחאת בגדר שהיא מתנה': ד פרק

 759 ......................................................... שונות: ג"י שער
 759 .... הדין-עורכי לשכת וכללי תביעות הגשת - חובות רכישת': א פרק
 761 ................................................. מניות העברת הסכם': ב פרק
 763 ..............................................................ירושה דיני': ג פרק
 אסיפה החלטות בטלות על המורה הצהרתי לסעד בקשה': ד פרק

 767 ..................................................................... בחברה כללית
 771 ............................ חוב או זכות המחאת של שונות צורות': ה פרק
 להמחאת כתנאי קיזוז וזכות פיתוח הוצאות לתשלום חוב המחאת. 1

 771 ........................................................................................ חוב
 773 ................................................ מים צריכת עבור חוב המחאת. 2
 774 ... בניין חומרי אספקת בגין תמורה לקבלת מותנת זכות המחאת. 3
 777 ...................................................... תיווך לדמי זכות המחאת. 4
 780 ........ גירושין הסכם באמצעות שכירות מהסכם זכויות המחאת. 5
 781 ............................... המקרקעין בלשכת רישום זכויות המחאת. 6
 782 ........... לפועל הוצאה בתיק קיזוז לטענת הכפופה זכות המחאת. 7
 783 ......................... החברה של הכללי למנהל אישי הלוואה הסכם. 8
 786 ............................................ שנמחקה חברה לש חוב המחאת. 9

 787 ............ שכירות לדמי תשלום חוב שנותר לאחר בטוחה מימוש. 10
 789 .............................למדגר ביחס פטמים לרכישת חוב המחאת. 11
 792 .. דוקומנטארי אשראי מכתב באמצעות לתשלום זכות המחאת. 12
 793 ................................. סלולר חברת מול חבות המחאת הסכם. 13
 בנמל קרקע ציוד הרחבת פרוייקט עבור כספיות זכויות המחאת. 14

 795 ..................................................................... גוריון בן התעופה
 797 ................................................. חניה לבניית המחאה הסכם. 15
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 799 ......................................... גז לחברת פקדונות כספי המחאת. 16
 802 ............ רכב רכישת בעת רכב ביטוח להמחאת אפשרות היעדר. 17
 803 ............................................. אזורית מעמותה זכות המחאת. 18
 804 ......................................... מזונות חוב לגביית זכות המחאת. 19
 807 ............................................... ניהול שירותי הסכם המחאת. 20
 808 ............................... הלוואה לתשלום מנוח של זכות המחאת. 21
 809 .................................. פיתוח והיטלי אגרות תשלומי המחאת. 22
 811 .. שלישי לצד הפיצויים חוק פי-על פיצויים לקבל זכות המחאת. 23
 817 ......................... מניות לרכישת אופציה לקבלת זכות המחאת. 24
 818 ..................................................... ספר הפצת זכות המחאת. 25
 820 ...... דין-עורך טרחת-שכר לתשלומי חוזרת-בלתי זכות המחאת. 26
 824 .............. הבנק לטובת במשכון וזכויות לכספים זכות המחאת. 27
 פרוייקט ביצוע לצורך ברזל לאספקת בכתב חוזרת-בלתי הוראה. 28

 827 ....................................................................................... בניה
 עבודות לביצוע בתמורה כספים לקבלת משנה-קבלני זכות המחאת. 29

 828 ................................................................................... קבלנות
    שנוסדה לחברה מרצון שפורקה חברה של זכות המחאת. 30

 830 ................................................................................. במקומה
 833 .............................................. לתובעת מתובע פיצוי המחאת. 31
 לשירותים חברה, ז"שא שעשתה ותזכ המחאת שעניינה תביעה. 32
 - הנתבע אצל ערך ניירות פירעון כספי בגין, התובע לזכות מ"בע

 834 .................................................................... התקבלה התביעה
 837 .......................................... שימוש דמי לתבוע זכות המחאת. 33
 839 .................................................................. שיקים המחאת. 34
 840 ............. שהומחתה  במקרקעין עסקה של ליצירתה התחייבות. 35
 843 .................................... מנופים שכירת לתשלום חוב המחאת. 36
 845 ............... המשנה-קבלנות בהסכם תנאי מכוח הזכות המחאת. 37
 847 העירייה בנכס שימוש בגין שימוש דמי של תשלום חוב המחאת. 38
 848 ....................................... אספלט אספקת בגין חיוב המחאת. 39
 849 .......................... שכירות בעת ניהול דמי תשלום חוב המחאת. 40

 או זכות המחאת לבין שונות זכויות בין תחרות': ד חלק
 853 ................................................... חבות המחאת

 853 ............................ זכות או חבות והמחאת עיקול': א שער
 853 ............................ עיקול ןלבי זכות המחאת בין התחרות': א פרק
 857 ................... העיקול לצו ציות - חבות המחאת - עיקול צו': ב פרק
 863 ................ מעיקול חופשייה שתהא הזכות בהמחאת תנאי': ג פרק
 865 ................................. המחאה מפני נדחה עיקול אימתי': ד פרק
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 867 זכות המחאת בטרם שניתנו, בעטיו והודעה עיקול צו נפקות': ה פרק
 869 ............................ להמחותו ניתן עיקול עליו שהוטל חוב': ו פרק
 871 ... חבות המחאת" מעין" של מעמדה - ועיקול חבות המחאת': ז פרק
    התובענה - לב-תום ובחוסר כדין שלא הומחו הכספים': ח פרק

 873 .............................................................................. נדחתה
 875 ................................... 'ג צד אצל ועיקול חבות המחאת': ט פרק
 עיקול על גוברת החברות רשם אצל רשמהשנ זכות המחאת': י פרק

 877 .................................................... לפועל בהוצאה יותר מאוחר
 הזכות המחאת על גובר המערער ידי-על שהוטל כפי העיקול: א"י פרק

 879 ................ החבות המחאת של תוקפה - בורר בפסק טעות תיקון -
 883 ....... חוב המחאת על בהתבסס זמני עיקול לאישור בקשה: ב"י פרק
 885 ............חבות והמחאת עיקול צו שהטיל נושה בין תחרות: ג"י פרק
 887 .......................... הזכות המחאת הסכם על גבר העיקול: ד"י פרק
 889 ................... חוב המחאת על זמני עיקול לאישור בקשה: ו"ט פרק
 891 ........................ חבות והמחאת עיקול צו - נכסים כונס: ז"ט פרק
 893 ........................................................... עצמי עיקול: ז"י פרק

 897 .................................... המחאה מול קיזוז זכות': ב שער
 897 ......................... זכות המחאת על גוברת קיזוז זכות האם': א פרק
 899 ........................... פירוק ערב חברה - וקיזוז חוב המחאת': ב פרק

 903 ................................................... שהומחה ונזק קיזוז': ג קפר
 905 ....... זכות המחאת מכוח הלוואה החזר המהווה סכום קיזוז': ד פרק
 907 .......................... פלילי בהליך שנפסק מפיצוי חוב קיזוז': ה פרק
 909 ......................................... חוב המחאת מול קיזוז זכות': ו פרק
 911 ........... וקיזוז תחולה - חיובים המחאת ודיני נכסים כינוס': ז פרק
 915 ................................ ומים ארנונה לחיובי חוב בין קיזוז': ח פרק
 919 ........................................ זכויות והמחאת קיזוז טענת': ט פרק

 923 .................................. המחאה מול הוראות בכת': ג שער
 923 .............. ?לתשלום התחייבות על גובר הוראות כתב האם': א פרק
 929 ........................................ חוזרת-בלתי תשלום הוראת': ב פרק

 933 ...................... פירוק בהליכי המחאה של תוקפה': ד שער
 933 ..................................................................... הדין': א פרק
 935 .............................................. ההמחאה כתב פרשנות': ב פרק
 נושי וכלפי המפרק כלפי תוקף למערער הזכות להמחאת אין': ג פרק

 939 ............................................................................. החברה
 943 ..... נותזכיי זכויות להמחאת זמני פירוק בהליכי חברה זכות': ד פרק
 העדפת וסדר השעבוד דרך על או הממכר דרך על זכות המחאת': ה פרק

 945 ............................................................................... נושים
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 949 ....... רגל פשיטת בהליכי חבות המחאת של תוקפה': ה שער
 949 ..................................................................... הדין': א פרק
 951 ................................ הרגל פשיטת והליך זכות המחאת': ב פרק
 953 ....................... רגל פשיטת של הכרזה אחרי חוב המחאת': ג פרק
 957 . תמורה תשלום בדבר עדות וקבלת זכות המחאת רישום-אי': ד פרק
 959 ................................ רגל תפשיט על להתראה התנגדות': ה פרק
-פשיטת    והליכי זכות להמחאת בכפוף הוראות למתן בקשה': ו פרק
 961 .................................................................................. רגל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


