תוכן עניינים

תוכן עניינים
חלק א' :סעדים זמניים  -כללי 1 ............ ................................
שער א' :מהותו של הסעד הזמני 1 .......................................
פרק א' :כללי 1 ........................................................................
פרק ב' :צו עשה זמני 7 ..............................................................

שער ב' :עקרונות יסוד לגבי כל הסעדים הזמניים לסוגיהם
השונים 19 ..................................... ................................
פרק א' :מבוא19 ......................................................................
פרק ב' :שמירה על המצב הקיים 21 .............................................
פרק ג' :נקיון כפיים של מבקש הסעד 23 .......................................
פרק ד' :סוגיית נקיון הכפיים בעין ההלכה המשפטית 25 ..................
 .1נטילת החוק לידי המבקש 25 ......................................................
 .2חובת גילוי העובדות הרלוונטיות 25 .............................................
 .4סעד זמני שמטרתו הפעלת לחץ 28 ...............................................
 .5התחכמות  -משמעותה חוסר תום-לב 28 ......................................
 .6התנהלות בלתי-תקינה בהליך 29 .................................................
 .7הסתרת הליכים קודמים 30 ........................................................
 .8אין לטעון טענת "חוסר נקיון כפיים" באורח סתמי וללא בסיס
עובדתי 30 ....................................................................................
פרק ה' :שיהוי 31 ....................................................................
פרק ו' :סדרי הדין בבקשה למתן סעד זמני או בקשה לביטולו או
שינויו 35 ................................................................................
 .1הדין (כולל תיקון 35 .......................................................... )2017
 .2הבקשה לסעד זמני והדיון בה 44 .................................................

א

תוכן עניינים

 2.1הבקשה  -דרישות מהותיות 44 ..............................................
 2.2היקף הפירוט הנדרש בבקשה 45 ............................................
 2.3הדיון בבקשה 46 ..................................................................
 2.4התשובה 55 .........................................................................
 2.5התצהיר 57 .........................................................................
 2.5.1כללי 57 ........................................................................
 2.5.2החריגים לחובה של צירוף תצהיר או היעדרו כבסיס
למחיקת הבקשה על-הסף 59 ..................................................
 2.5.3חקירת המצהיר 61 ........................................................
 2.5.4תצהיר משלים של המבקש או של אדם אחר 62 ................
 .3הערובה 65 ...............................................................................
 3.1כללי 65 ..........................................................................
 3.2אבטחת נזק ומימוש ערובה 66 ...........................................
 .4מימוש הערובה 78 .....................................................................
 .5פטור מערובה 79 .......................................................................
 .6אין לעכב תביעה לפיצויים עקב ביטולו של צו מניעה זמני מן הסיבה
שתלוי ערעור 80 ............................................................................

חלק ב' :צו מניעה זמני 85 ..................... ................................
שער א' :צו מניעה זמני  -מהות ועקרונות 85 ..........................
פרק א' :מהותו של צו המניעה הזמני ומטרתו 85 .............................
פרק ב' :סמכות ליתן צו זמני בעניינים שונים 91 ..............................

שער ב' :התנאים והעקרונות למתן צו מניעה זמני 109..............
פרק א' :שמירה על המצב הקיים 109 ............................................
פרק ב' :נזק שאינו ניתן לתיקון 113 ...............................................
 .1מהו "נזק שלא ניתן לתיקון"? 113................................................

ב

תוכן עניינים

 .2קורלציה בין שני המבחנים :מבחן ה"נזק שאינו ניתן לתיקון"
ומבחן "מאזן הנוחות" 115..............................................................
פרק ג' :הוכחת זכות לכאורה וסיכוי הצלחה בתביעה 119 ...................
פרק ד' :מאזן הנוחיות 155 ..........................................................
פרק ה' :סעד זמני הנותן למבקש כל מבוקשו  -זהות הסעדים 175 ........
פרק ו' :שיהוי ואיחור בהגשת הבקשה 179 .....................................
פרק ז' :נקיון כפיים של המבקש 185 .............................................
פרק ח' :ערבות 189 ...................................................................
 .1הערבויות השונות 189.................................................................
 1.1הדין189..............................................................................
 1.2העקרון המנחה 189..............................................................
 1.3התחייבות עצמית 197...........................................................
 .2חילוט הערבות ונזקים 197..........................................................
 .3דגומאות ותקדימים 211.............................................................
 .4תחולת תקנה  371לתקסד"א על עתירה מינהלית 241.....................

שער ג' :סדרי הדין בבקשה לצו מניעה זמני 243......................
פרק א' :בקשה לצו מניעה זמני 243 ..............................................
 .1הדין (כולל תיקון 243......................................................... )2017
 .2דוגמאות ותקדימים 253.............................................................
 2.1דחיית בקשה ללא תשובה 253................................................
 2.2מתן צו במעמד צד אחד  -אימתי? 253.....................................
 2.3היעדר מחלוקת לגבי העובדות253..........................................
 2.4החובה לקיים דיון המאפשר חקירה על תצהירים כאשר
הגרסאות שונות 253...................................................................
 2.5הפקדת ערבות היא הכלל ואי-הפקדתה היא החריג לכלל 256....

ג

תוכן עניינים

 2.6הגשת בקשה לסעד זמני טרם הגשת תביעה  -צעד חריג 257.......
 2.7דחיית הבקשה לסעד זמני בהיעדר הליך מרכזי 259..................
 2.8דחיית בקשה לצו מניעה זמני בהיעדר הליך עיקרי 260..............
 2.9בדיקת מאזן הנוחות וסיכויי התביעה גם בבקשה שהוגשה טרם
הגשת ההליך העיקרי 264............................................................
 2.10לבית-המשפט סמכות טבועה לדחות על-הסף בקשה לצו
מניעה זמני אף ללא דיון 266........................................................
 .11אי-תמיכת הבקשה בתצהיר וצירוף התחייבות עצמית  -דחיית
הבקשה 270...............................................................................
 2.12בקשה לחילוט ערבות בנקאית וקיום דיון במעמד הצדדים 271.
 2.13ניתן צו מניעה זמני על בית-המשפט לקיים דיון בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מ 14 -יום 276...............................................
פרק ב' :שינוי הצו ועיון מחדש 281 ...............................................
 .1הדין 281...................................................................................
 .2כללי 281...................................................................................
 .3עיון מחדש בהחלטה שעניינה צו זמני 282......................................

שער ד' :אכיפת הצו 295.................... ................................
פרק א' :כללי 295 .....................................................................
פרק ב' :אכיפתם של צווים זמניים 299 ..........................................
פרק ג' :דוגמאות 303 .................................................................

שער ה' :ביטול צו המניעה שניתן במעמד צד אחד 327..............
פרק א' :הדין 327 .....................................................................
פרק ב' :דוגמאות ותקדימים 329 ..................................................

שער ו' :פקיעת הצו הזמני 343............ ................................
פרק א' :הדין 343 .....................................................................

ד

תוכן עניינים

פרק ב' :הליכי פקיעתו של צו מניעה זמני  -אי-קיום הדרישות בצו או
בתקנות 345 .............................................................................
פרק ג' :קציבת הזמן להמצאת הצו ופקיעת הצו 353 ..........................

חלק ג' :העיקול הזמני 355.................... ................................
שער א' :כללי 355............................ ................................
פרק א' :מבוא355 .....................................................................
פרק ב'" :נוסחת האיזון" בין הוראות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
לבין הוראות תקנות סדר הדין האזרחי 357 ......................................
פרק ג' :הטלת עיקול זמני בערעור 363 ...........................................

שער ב' :צו עיקול זמני 371................. ................................
פרק א' :הדין 371 .....................................................................
פרק ב' :תובענה לסכום כסף או בתביעת דבר שבעין 373 .....................
 .1כללי 373...................................................................................
 .2פסק-דין " -ראיה מהימנה" 375...................................................
 .3תביעה נזיקית בגין תרמית 375....................................................
 .4תביעה לאכיפת הסכם גירושין 376...............................................
 .5תביעה לאכיפת פסק חוץ 376.......................................................
 .6תביעות נזיקין שהאחריות בהן שנויה במחלוקת377.......................
 .7תביעה לנזקי גוף 377..................................................................
 .8תביעות שונות 379......................................................................
פרק ג'" :הנתמכת בראיות מהימנות"  -זכות לכאורה381 ...................
פרק ד' :הוכח בראיות מהימנות לכאורה כי אי-מתן צו העיקול עלול
להכביד על ביצוע פסק-הדין 389 ..................................................

שער ג' :הנכסים המעוקלים 405..........................................
פרק א' :כללי 405 .....................................................................

ה

תוכן עניינים

פרק ב' :על נכסים שבידי נתבע 407 ...............................................
 .1כללי 407...................................................................................
 .2חשבונות בנק 407.......................................................................
 .3עיקול חלקו של נתבע במיטלטלין משותפים 411............................
 .4נכסי נתבע שהועברו לנאמן 413....................................................
 .5עיקול נכסי מקרקעין 414............................................................
 .6עיקול מניות 416........................................................................
 .7עיקול רכב 417...........................................................................
 .8עיקול קופת גמל "עוצמה" 418.....................................................
 .9עיקול כספי ערבות בנקאית 418...................................................
 .10כספים בקופת גמל 421..............................................................
 .11נתבע תושב חוץ  -הטלת עיקול על נכס יחיד בארץ 449..................
פרק ג' :נכסים שבידי תובע  -עיקול עצמי 451 .................................
פרק ד' :נכסים שבידי "אחר"  -מחזיק459 .....................................
פרק ה' :נכסים שאינם ניתנים לעיקול 469 .....................................
 .1כללי 469...................................................................................
 .2הלכות בתי-המשפט 469..............................................................
 .3נכסים פטורים מכוח דין 470.......................................................

שער ד' :סדרי דין 477....................... ................................
פרק א' :הבקשה להטלת עיקול זמני 477 ........................................
פרק ב' :הדיון בבקשה 479 ..........................................................
פרק ג' :ההתחייבות העצמית 481 .................................................
פרק ד' :פירוט הנכסים לעיקול 483 ...............................................
פרק ה' :בקשת עיקול בעל-פה 485 ...............................................
פרק ו' :בקשה להרחבת תחולת צו עיקול או צמצומו 487 .....................

ו

תוכן עניינים

פרק ז' :בקשה לביטולו של צו העיקול 489 ......................................
 .1כללי 489...................................................................................
 .2לאחר מתן פסק-הדין  -לאיזו ערכאה הסמכות להורות על ביטול
העיקול הזמני שהוטל בבית-משפט? 491...........................................
 .3בקשה לביטול עיקול זמני  -דחיית הבקשה 492..............................
 3.1אי-מתן צו העיקול עלול להכביד על ביצוע פסק-הדין 492..........
 3.2האם היה על בית-המשפט לקבל את הבקשה לביטול העיקול
הזמני מאחר והמשיבים הבריחו רכוש והסתירו מידע? 494.............
 3.3האם יש לבטל עיקול זמני מאחר ועוקלו כספים מעבר לסכום
הנקוב בצו העיקול? 495..............................................................
 3.4האם המשיב עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי אי-מתן צו
העיקול עלול לגרום לקושי רב אם לא בלתי-אפשרי לגבות את החוב
שייפסק? 495.............................................................................
 3.5האם טענת המשיבים כי אין המבקשת יכולה לבצע פעולות
כספיות ואחרות אלא באמצעות שתי חתימות של שני מנהליה ,יש
בה כדי לבטל את צו העיקול הזמני?497........................................
 3.6האם איזון הזכויות מחייב במקרה זה להעדיף את זכותה של
המשיבה להטלת עיקולים להבטחת ביצוע פסק-הדין שיינתן? 499....
 3.7האם התקיימו התנאים הדרושים למתן צו העיקול הזמני? 501..
 3.8האם המבקשים הוכיחו איזה נזק עלול להיגרם להם כתוצאה
מהותרת צו העיקול על כנו עד למתן פסק-דין בתובענה? 502............
 3.9האם הבקשה להטלת עיקול עמדה בדרישות הדין באשר
לתנאים הנדרשים להטלת עיקול זמני? 504...................................
 3.10האם הובאה בבקשת ביטול העיקול הזמני גרסה עובדתית
אחרת שיש בה כדי לטעת ספק ניכר בגרסת המבקש? 505................

ז

תוכן עניינים

 3.11האם במקרה הנדון התקיימו התנאים המצטברים הנדרשים
על-פי דין למתן צו העיקול הזמני כנגד המבקש? 507.......................
 3.12האם במצב בו יוסר העיקול הזמני מעל הנכס יוכל המבקש
להבריחו? 507............................................................................
 3.13עניינים נוספים 508.............................................................
 .4בקשה לביטול עיקול זמני  -קבלתה 522........................................
 4.1האם בדו"ח החוקר כשלעצמו היה מספיק כדי לעמוד במבחנים
הדרושים להטלת עיקול זמני או לסירוגין כדי להביא לביטול
העיקול? 522..............................................................................
 4.2האם תיוותר התובעת ללא כל בטוחה אם יבוטל העיקול
הזמני? 523................................................................................
 4.3האם יש לבטל עיקול זמני שהוטל על חשבון הבנק של המבקשת
עקב קשיים רפואיים משמעותיים? 525.........................................
 4.4האם הובאו ראיות מהימנות לכאורה המעידות כי אי-מתן צו
העיקול יכביד על ביצוע פסק-הדין? 526........................................
 4.5האם המשיב עמד בנטל המוטל עליו להוכיח באמצעותו ראיות
מהימנות ומוצקות כי אי-מתן הצו יכביד על ביצוע פסק-הדין? 526...
 4.6האם בעקבות ממצאי חוות-דעת המומחה יש לבטל את העיקול
הזמני? 527................................................................................
 4.7האם לאור העובדה כי צו העיקול הזמני לא הומצא למשיבים
תוך פרק זמן של שלושה ימים אין לצו העיקול הזמני כל נפקות ויש
לבטלו ? 528...............................................................................
 4.8יש לראות בדיון בבקשה לביטולו של צו עיקול זמני כהמשך
ישיר של הדיון בבקשה המקורית לצו העיקול 529..........................
 4.9עניינים נוספים 531...............................................................
 .5בקשה לביטול עיקול זמני  -קבלתה באופן חלקי 533......................

ח

תוכן עניינים

פרק ח' :התערבות בית-משפט של ערעור בהחלטות537 .....................

שער ה' :פקיעתו של צו העיקול 539.....................................
פרק א' :כללי 539 .....................................................................
פרק ב' :ההלכה הפסוקה 541 ......................................................

שער ו' :בקשה לאישור עיקול 547........................................
פרק א' :כללי 547 .....................................................................
פרק ב' :בקשה לאישור עיקול פטורה מתשלום אגרה 553 ...................
פרק ג' :אישור עיקול זמני לאחר מתן פסק-דין 555 ...........................
פרק ד' :קבלת ערעור  -בית-המשפט הורה על מחיקת הבקשה לאישור
העיקול הזמני שהוגשה 557 ........................................................

שער ז' :המרת עיקול זמני ,ערובה ,מימוש הערובה ופטור
מערובה 559.................................... ................................
פרק א' :המרת עיקול זמני 559 .....................................................
פרק ב' :ערובה ,מימוש הערובה ופטור מערובה561 ...........................

שער ח' :צו הגבלת שימוש  -צו מרווה 565.............................
פרק א' :הדין 565 .....................................................................
פרק ב' :כללי567 ......................................................................

חלק ד' :עיכוב יציאה מן הארץ 573.........................................
שער א' :כללי 573............................ ................................
פרק א' :הדין 573 .....................................................................
פרק ב' :כללי575 ......................................................................

שער ב' :התנאים להענקת צו עיכוב יציאה מן הארץ 581...........
פרק א' :כללי 581 .....................................................................
פרק ב' :שהות ממושכת או לצמיתות  -ודרכי ההוכחה587 ..................

ט

תוכן עניינים

פרק ג' :הכבדה על קיומו של ההליך או על ביצועו של פסק-הדין 589 ....
פרק ד' :ההלכה הפסוקה 591 ......................................................
 .1תביעה לפינוי דירה והשלמת דרישות  -ניתן צו עיכוב שמבקשים -
לבטלו591.....................................................................................
 .2שימוש לרעה בהליכי בית-המשפט 598..........................................
 .3עיכוב יציאה בשל קנסות  -חוב של חברה  -עיכוב נגד בעל מניות 602

שער ג' :סדרי דין 607........................ ................................
פרק א' :הבקשה וסדרי הדיון בה 607 ............................................
פרק ב' :ערבות וערבון 609 ...........................................................
פרק ג' :צו עיכוב יציאה נגד תושב חוץ 613 ......................................

חלק ה' :תופס נכסים וכונס נכסים זמני 621.............................
שער א' :תופס נכסים וכונס נכסים זמני  -כללי 621.................
פרק א' :הדין 621 .....................................................................
פרק ב' :כללי627 ......................................................................

שער ב'" :תופס נכסים"  -צו אנטון פילר 631.........................
פרק א' :מבוא631 .....................................................................
פרק ב' :התנאים להענקת צו מסוג אנטון פילר633 ............................
פרק ג' :הסממנים המיוחדים הקיימים לדרך הגשת הבקשה 635 .........
פרק ד' :סמכותו של רשם ליתן צו אנטון פילר 637 ............................
פרק ה' :ההלכה הפסוקה 639 ......................................................

שער ג' :כונס נכסים זמני 659............. ................................
פרק א' :מבוא659 .....................................................................
פרק ב' :הבקשה למינוי 663 ........................................................
פרק ג' :סמכויות הכונס הזמני 665 ...............................................
פרק ד' :ההלכה הפסוקה 669 ......................................................

י

תוכן עניינים

 .1הסעד לו עותר המבקש הינו סעד קיצוני במיוחד שמטרתו אינה
שמירת מערכת הנסיבות הקיימת ,עובר להגשת הבקשה ,אלא שינויה -
הפקעת ניהול החברה מידי המשיב והעברתה לידי כונס נכסים 669......
 .2אי-קיומם של התנאים הבסיסיים למתן סעד זמני  -דחיית הבקשה
למינוי כונס נכסים זמני 678............................................................
 .3מינוי כונס נכסים זמני לתפיסת הנכס 681.....................................
 .4אי-מתן צו מינוי כונס נכסים זמני במעמד צד אחד 683...................
 .5מינוי כונס נכסים זמני על זכויות בנכס 689...................................

שער ד' :הוראות הנוגעות לתופס וכונס הנכסים על-פי סימן ב'1
לתקנות סדר הדין 695....................... ................................
פרק א' :סייגים למינוי תופס נכסים וכונס נכסים זמני 695 .................
פרק ב' :כניסה לחצרים ,חיפוש ותפיסה 697 ...................................
פרק ג' :זכויות מחזיק וצד שלישי 699 ............................................
פרק ד' :שמירת סודיות 701 ........................................................

שער ה' :כונס נכסים 703................... ................................
פרק א' :הדין 703 .....................................................................
פרק ב' :כללי705 ......................................................................
פרק ג' :דוגמאות למינוי כונס נכסים ,שלא על נכס ספציפי ,על-פי
תקנות סדר הדין האזרחי 707 ......................................................
 .1מינוי כונס נכסים לשם אכיפת צו בניה 707....................................
 .2פירוק שיתוף במקרקעין או מיטלטלין 709....................................
 .3מינוי כונס נכסים לאכיפת תביעה כספית 710................................
 .4כונס נכסים לביצוע פירוק שותפות 715.........................................
 .5מינוי כונס נכסים לביצוע פסק-דין למימוש אופציה 717..................

יא

תוכן עניינים

 .6בקשה לעכב את ההחלטה בבקשה למינוי כונס הנכסים מן היושר
עד להכרעה בתביעה נפרדת שהגישו הנתבעות718..............................
פרק ד' :כינוס נכסים כסעד קבוע 721 ............................................
פרק ה' :מינוי הכונס 737 ............................................................
פרק ו' :סמכויות הכונס על-פי תקנות סדר הדין האזרחי 739 ..............
פרק ז' :חובותיו של כונס הנכסים 745 ...........................................
פרק ח' :שכר הכונס747 .............................................................
פרק ט' :כינוס נכסים על-פי תקנות סדר הדין האזרחי בענייני
משפחה 749 ............................................................................

חלק ו' :עיכוב ביצוע וסעד זמני בערעור 751...............................
שער א' :עיכוב ביצוע וסעד זמני  -כללי 751............................
פרק א' :הדין 751 .....................................................................
פרק ב' :מבוא 753 .....................................................................

שער ב' :עיכוב ביצוע 755................... ................................
פרק א' :מהו עיכוב ביצוע 755 ......................................................
פרק ב' :עיכוב ביצוע על-פי תקנות סדר הדין האזרחי  -סמכות
שבשיקול-דעת 761 ...................................................................
פרק ג' :עיקרון הגג  -אין עיכוב ביצוע  -תקנה  466לתקסד"א 763 ........
פרק ד' :כללים לעיכוב ביצוע  -כללי 765 ........................................
פרק ה' :סיכויי הערעור 769 ........................................................
 .1כללי 769...................................................................................
 .2שופט שנתן את פסק-הדין הינו השופט שדן בבקשה לעיכוב ביצוע -
האם רצוי שכך יהיה? 772...............................................................
 .3הגשת בקשה לעיכוב ביצוע טרם הגשת הודעת ערעור 772................
 .4טעם ראוי 772............................................................................

יב

תוכן עניינים

 .5ערעור המושתת על השגות עובדתיות 773......................................
 .6לתנאי של "סיכויי ערעור" אין כל נפקות כאשר "ניתן להחזיר את
המצב לקדמותו" 773.....................................................................
 .7אי חיווי-דעה באשר לסיכויי הערעור כאשר בית-המשפט הסתפק
בבחינת קיומו של התנאי "אפשרות השבת המצב לקדמותו" 774.........
 .8בבודקו את סיכויי ההצלחה בערעור אין בית-המשפט יושב במקומו
של בית-משפט של ערעור 774..........................................................
 .9סעד זמני 775.............................................................................
 .10ערעור על פסק-דין שניתן על דרך הפשרה775...............................
 .11סיכויי ערעור קלושים/נמוכים 775..............................................
פרק ו' :היעדר אפשרות להשיב המצב לקדמותו 777 ..........................
 .1מבוא 777..................................................................................
 .2מכירת נכס של מבקש העיכוב אינו יכול ,כשלעצמו ,לשמש הצדקה
לעיכוב ביצוע 778...........................................................................
 .3מצבו הרפואי של המבקש  -היעתרות לבקשה לעיכוב ביצוע 780.......
 .4מצבו הכלכלי של מבקש הביצוע 781.............................................
 .5מצבו הכלכלי של המשיב ,המחזיק בפסק-דין 781..........................
 .6משיב בעל אזרחות זרה 782.........................................................
 .7פינוי דייר 782............................................................................
 .8עיכוב ביצוע של חיוב כספי לא יינתן ,אלא ,אם יש בידי המבקש
להראות שלא יוכל להיפרע מן המשיב אם יצליח בערעור 786..............
 .9פינוי מדירת מגורים 789.............................................................
 10עיכוב תשלום הוצאות 790..........................................................
 .11יכולת השבה  -סכום פיצוי גבוה 790...........................................
פרק ז' :סדרי דין 793 .................................................................
 .1מבוא 793..................................................................................

יג

תוכן עניינים

 .2בית-המשפט המוסמך 793...........................................................
 .3סעד זמני בתקופת הערעור  -ביטול תקנה  471לתקסד"א (תיקון
תשע"ג) והאם ההלכות ואמות-המידה הנוגעות למתן סעד זמני
לתקופת הערעור ,שחלו ערב תיקון התקנות ,ממשיכות לחול גם
לאחריו? 796.................................................................................
 .4תשתית עובדתית מפורטת 799.....................................................
 .5תצהיר 801................................................................................
 .6עיון חוזר 802.............................................................................
 .7שיהוי או איחור 804...................................................................
 .8צו ארעי לעיכוב ביצוע 805...........................................................
פרק ח' :תנאים במתן צו עיכוב ביצוע 807 ........................................
 .1כללי 807...................................................................................
 .2ערבות בנקאית809.....................................................................
 .3הפקדה במזומן 812....................................................................
 .4ערבות אישית (עצמית) וערבות צד ג' 813.......................................
" .5בטוחה אחרת" 813...................................................................
 .6הפקדה בידי נאמן 816................................................................
 .7עיכוב ביצוע חלקי 816................................................................

שער ג' :סעד זמני בערעור 819............. ................................
פרק א' :כללי 819 .....................................................................
פרק ב' :סעד ארעי 821 ...............................................................
פרק ג' :התנאים למתן סעד זמני בערעור 823 ...................................

יד

