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 הכונס ודרכי תשלומו
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 499 . קביעת שכרו והוצאותיו של כונס הנכסים23

 . שכר טרחת כונס נכסים במכירת דירות יקרות24
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דרכי  -פרק ט': מימוש המשכנתה באמצעות כונס הנכסים 

 מכירה
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 507 . כללי1

 507 . אישור המכירה וזכויות הקונה2

 510 . פגמים בהליך המימוש3

 510 כללי 3.1

 513 ביטול מכירה מחמת שימוש בשמאות ישנה 3.2

 514 קנוניה בין קונה לכונס 3.3

 514 הגשת דו"ח על המכירה-. אי4

 516 ידי כונס הנכסים-מסירת מלוא הפרטים על המכירה על-. אי5



 תוכן עניינים

 יג 

 518 . המצאת בקשה לאישור המכר6

 526 פגמים הנוגעים לשמאות ודרך הפקתה -. סבירות המחיר 7

. פעילות כונס באורח מזורז ובניגוד למהלך פעולות כקבוע 8

 בהחלטת מינויו
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 532 מתן הזדמנות לחייבת להתייחס להצעת המכר-. אי9

 532 המשפט-. מבט לפסיקת בתי10

שות זכות כלשהי כתוצאה מהשתתפותן האם קנו המבק 10.1

בהתמחרות, והיותן )בשלב מסויים( המציעות שהגישו את 

 ההצעה הגבוהה ביותר?
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 535 פגמים בהליך מימושו של נכס בידי כונס הנכסים 10.2

מעמדם של חובות ארנונה בהליכי מימוש נכס בהוצאה  10.3

אינה לפועל. אין המימוש כעסקת מכר לכל דבר והעיריה 

רשאית לעכב אישורי על העברה מחמת חובות ארנונה 

 קודמים
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הטרחה שנקבע, כמוהו כחוב -עיכוב בתשלום שכר 10.4

 למשיב, ומהווה עילה למימוש המשכון
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 541 טענות בדבר פגמים בהליכי המכר וניהולם ברשלנות 10.5

 544 קביעת שומה עדכנית 10.6

 מכירהעיכוב ביצוע הליכי  10.7
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 547 עילות תביעה -שער ד': תקיפת הליכי המימוש 

 פרק א': מבוא
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המשפט נגד הליכי מימוש -פרק ב': ההליכים במסגרת בית

 המקרקעין
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 551 . מהות ההליך1

 552 . עילות תביעה נגד הליכי המימוש2

 552 כללי 2.1

 557 המשכנתה זיוף חתימה או היעדר חתימת צד על שטר  2.2

 557 היעדר חתימה 2.2.1

 562 זיוף 2.2.2

 570 טענה סתמית של "זיוף" 2.2.3

 571 טענת "לא נעשה דבר" 2.3

 580 הבנת השפה העברית-ידיעת קרוא וכתוב או אי-אי 2.4

 584 התרשלות הבנק 2.5

 584 דרישת פומביות המשכנתה 2.6

 588 רישום משכון לטובת הבנק-תוצאות אי 2.7

 590 תוקפה של חתימת קטין 2.8

 592 חתימה תחת לחץ 2.9

 595 סעיפים מקפחים בהסכם המשכון או ההלוואה 2.10

 601 דין-הגשת תובענה חדשה נגד פינוי נכס ומעשה בית 2.11

הסף של -דחיית בקשת בנק לסילוק על -התיישנות  2.12

 תביעה בעילות נזיקיות

 

611 

 623 זיותהתיישנות עילות חו 2.13

 629 חוזה למראית עין 2.14



 תוכן עניינים

 טו 

 התרשלות נחזית מטעם הבנק בעריכת טופסי הביטוח 2.15

 

630 

 635 : עיכוב ביצוע וסעד זמני בערעורג'פרק 

 635 . מהו עיכוב ביצוע?1

המשפט מכוח תקנות סדר -הדעת של בתי-. סמכותם ושיקול2

 הדין האזרחי
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 638 הדין 2.1

 640 וסמך )תיקון תשע"ג(המשפט המ-בית 2.2

לתקסד"א,  471סעד זמני בתקופת הערעור )ביטול תקנה  2.3

המידה הנוגעות למתן -תיקון תשע"ג( והאם ההלכות ואמות

סעד זמני לתקופת הערעור, שחלו ערב תיקון התקנות, 

 ממשיכות לחול גם לאחריו?
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 644 . סיכויי הערעור3

 647 . השבת המצב לקדמותו4

 650 המשפט הלכה למעשה-דעת בית-הפעלת שיקול. 5

 650 נסיבות האישיות 5.1

 651 פינויו של דייר מדירת מגורים 5.2

 652 פינוי דייר בבית עסק 5.3

 655 עיכוב ביצוע של חיוב כספי 5.4

 656 . מימוש נכסים6

 669 . סדרי דין בהליכי עיכוב ביצוע7

 669 מבוא 7.1

 672 קדמת לערכאה ראשונהאין חובת פניה מו 7.2

 672 קיומה של תשתית עובדתית מפורטת 7.3

 678 חובת תמיכת הבקשה בתצהיר 7.4



 תוכן עניינים

 טז 

 678 עיון חוזר 7.5

 679 שיהוי או איחור 7.6

 679 . תנאים במתן צו עיכוב ביצוע8

 679 הערבות בנקאית 8.1

 683 הפקדה במזומן 8.2

 683 ערבות אישית )עצמית( וערבות צד ג' 8.3

 686 "בטוחה אחרת" או "ערובה" 8.4

 688 הפקדה בידי נאמן 8.5

 688 עיכוב ביצוע חלקי וערובות אחרות 8.6

 המשפט-. הלכות בתי9
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 תוכן עניינים

 יז 

': סוגיות משפטיות מיוחדות הצפות בהליכי השער 

 מימוש מקרקעין
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 פרק א': זכות אישה למחצית הדירה מול בעל המשכנתה
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 709 משכון להבטחת חיובו של אחרפרק ב': 

 709 . כללי1

 710 משכון להבטחת חובו של אחר -המשפט -. מבט לפסיקת בתי2

כאשר מושכנה דירת המגורים של המבקשים כערובה  2.1

לחיובו של הבן יהא דינם כדין ערב לחיוב אשר ניתן להיפרע 

ובו ממנו באמצעות מימוש המשכון, ומשלא פרע הבן את ח

לבנק, רשאי הבנק להיפרע מהמבקשים באמצעות מימוש 

 המשכון
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אם סבורים המערערים, כי יש לברר את סכום החוב, שכן  2.2

זה המופיע בפלטי המחשב שצורפו לבקשה לביצוע המשכנתה, 

ידי פקיד המשיב, אינם משקפים את חובם -ואומתו על

-ים בפני ביתהאמיתי, כי אז עליהם לנקוט בהליכים המתאימ

מנת שניתן יהיה -המשפט המוסמך, ולהגיש ראיותיהם על

 לברר החוב
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טענת המבקשים לפיה בקריסתו גרם הבנק לחייב שלא  2.3

כן, אפילו -על-לפרוע את חיוביו לבנק, אינה מבוססת. יתר

אניח שבשל קריסת הבנק נמנע מהחייב למלא אחר חלק 

לפחות חלק מחיוביו לא פרע מחיוביו לבנק, עדיין אין ספק ש

 החייב לבנק שלא באשמת הבנק
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 715 פרק ג': הגבלת העבירות והמשכנתה



 תוכן עניינים

 יח 

יד אחת עם חייב כדי שלא לממש  שעשהנושה מובטח פרק ד': 

 נכס
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 הדין-פרק ה': אחריות עורך
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 רישום משכון-פרק ו': אחריות בנק בגין אי
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 ה במרשםפרק ז': רשלנות המדינ
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רעון ההלוואה באמצעות חשבון יתשלום על חשבון פ פרק ח':

 משמעותו - עו"ש אשר נמצא ביתרת חובה
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 769 כפיית הנושה להמרה כזו -פרק ט': המרת משכנתה לנכס אחר 

 


