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 659 ..................................................................... מבוא': א פרק

 663 ........................................................ למינוי הבקשה': ב פרק

 665 ............................................... הזמני הכונס סמכויות': ג פרק

 669 ...................................................... הפסוקה ההלכה': ד פרק



 תוכן עניינים

 יא 

 אינה שמטרתו במיוחד קיצוני סעד הינו המבקש עותר לו הסעד. 1

  - שינויה אלא, הבקשה להגשת עובר, הקיימת הנסיבות מערכת שמירת

 669 ...... נכסים כונס לידי והעברתה המשיב דימי החברה ניהול הפקעת

 הבקשה דחיית - זמני סעד למתן הבסיסיים התנאים של קיומם-אי. 2

 678 ............................................................ זמני נכסים כונס למינוי

 681 ..................................... הנכס לתפיסת זמני נכסים כונס נוימי. 3

 683 ................... אחד צד במעמד זמני נכסים כונס מינוי צו מתן-אי. 4

 689 ................................... בנכס זכויות על זמני נכסים כונס מינוי. 5

 1'ב סימן פי-על הנכסים וכונס לתופס הנוגעות הוראות': ד שער

 695 ....................................................... הדין סדר לתקנות

 695 ................. ניזמ נכסים וכונס נכסים תופס למינוי סייגים': א פרק

 697 ................................... ותפיסה חיפוש, לחצרים כניסה': ב פרק

 699 ............................................ שלישי וצד מחזיק זכויות': ג פרק

 701 ........................................................ סודיות שמירת': ד פרק

 703 ................................................... נכסים כונס': ה שער

 703 ..................................................................... הדין': א פרק

 705 ...................................................................... כללי': ב פרק

 פי-על, ספציפי נכס על שלא, נכסים כונס למינוי דוגמאות': ג פרק

 707 ...................................................... האזרחי הדין סדר תקנות

 707 .................................... בניה צו אכיפת לשם נכסים כונס ימינו. 1

 709 .................................... מיטלטלין או במקרקעין שיתוף פירוק. 2

 710 ................................ כספית תביעה לאכיפת נכסים כונס מינוי. 3

 715 ......................................... שותפות פירוק לביצוע נכסים כונס. 4

 717 .................. אופציה למימוש דין-פסק לביצוע נכסים כונס מינוי .5

 
 



 תוכן עניינים

 יב 

 היושר מן הנכסים כונס למינוי בבקשה ההחלטה את לעכב בקשה. 6

 718 ..............................הנתבעות שהגישו נפרדת בתביעה להכרעה עד

 721 ............................................ קבוע כסעד נכסים כינוס': ד פרק

 737 ............................................................ הכונס מינוי': ה פרק

 739 .............. האזרחי הדין סדר תקנות פי-על הכונס סמכויות': ו פרק

 745 ........................................... כסיםהנ כונס של חובותיו': ז פרק

 747 ............................................................. הכונס שכר': ח פרק

   בענייני האזרחי הדין סדר תקנות פי-על נכסים כינוס': ט פרק

 749 ............................................................................ משפחה

 751 ............................... בערעור זמני וסעד ביצוע עיכוב': ו חלק

 751 ............................כללי - זמני וסעד ביצוע עיכוב': א שער

 751 ..................................................................... הדין': א פרק

 753 ..................................................................... מבוא': ב פרק

 755 ................................................... ביצוע עיכוב': ב שער

 755 ...................................................... יצועב עיכוב מהו': א פרק

 סמכות - האזרחי הדין סדר תקנות פי-על ביצוע עיכוב': ב פרק

 761 ................................................................... דעת-שבשיקול

 763 ........ א"לתקסד 466 תקנה - ביצוע עיכוב אין - הגג עיקרון': ג פרק

 765 ........................................ כללי - ביצוע לעיכוב כללים':  ד פרק

 769 ........................................................ הערעור סיכויי': ה פרק

 769 ................................................................................... כללי. 1

 - ביצוע לעיכוב בבקשה שדן השופט הינו הדין-פסק את שנתן שופט. 2

 772 ............................................................... ?יהיה שכך רצוי האם

 772 ................ ערעור הודעת הגשת טרם ביצוע בלעיכו בקשה הגשת. 3

 772 ............................................................................ ראוי טעם. 4



 תוכן עניינים

 יג 

 773 ...................................... עובדתיות השגות על המושתת ערעור. 5

 את להחזיר ניתן" כאשר נפקות כל אין" ערעור סיכויי" של לתנאי. 6

 773 ..................................................................... "לקדמותו המצב

 הסתפק המשפט-בית כאשר הערעור לסיכויי באשר דעה-חיווי אי. 7

 774 ......... "לקדמותו המצב תהשב אפשרות" התנאי של קיומו בבחינת

 במקומו יושב המשפט-בית אין בערעור ההצלחה סיכויי את בבודקו. 8

 774 .......................................................... ערעור של משפט-בית של

 775 ............................................................................. זמני סעד. 9

 775 ...............................הפשרה דרך על שניתן דין-פסק על ערעור. 10

 775 .............................................. נמוכים/קלושים ערעור סיכויי. 11

 777 .......................... לקדמותו המצב להשיב אפשרות היעדר': ו פרק

 777 .................................................................................. מבוא. 1

 הצדקה לשמש, כשלעצמו, יכול אינו העיכוב מבקש של נכס מכירת. 2

 778 ........................................................................... ביצוע בלעיכו

 780 ....... ביצוע לעיכוב לבקשה היעתרות - המבקש של הרפואי מצבו. 3

 781 ............................................. הביצוע מבקש של הכלכלי מצבו. 4

 781 .......................... דין-בפסק המחזיק, המשיב של הכלכלי מצבו. 5

 782 ......................................................... זרה אזרחות בעל משיב. 6

 782 ............................................................................ דייר פינוי. 7

 המבקש בידי יש אם, אלא, יינתן לא כספי חיוב של ביצוע עיכוב. 8

 786 .............. בערעור יצליח אם המשיב מן להיפרע יוכל שלא להראות

 789 ............................................................. מגורים מדירת פינוי. 9

 790 .......................................................... הוצאות תשלום עיכוב 10

 790 ........................................... גבוה פיצוי סכום - השבה יכולת. 11

 793 ................................................................. דין סדרי': ז פרק

 793 .................................................................................. מבוא. 1



 תוכן עניינים

 יד 

 793 ........................................................... המוסמך המשפט-בית. 2

 תיקון) א"לתקסד 471 תקנה ביטול - הערעור בתקופת זמני סעד. 3

 זמני סעד למתן הנוגעות המידה-ואמות ההלכות והאם( ג"תשע

 גם לחול ממשיכות, התקנות תיקון ערב שחלו, הערעור לתקופת

 796 ................................................................................. ?לאחריו

 799 ..................................................... מפורטת דתיתעוב תשתית. 4

 801 ................................................................................ תצהיר. 5

 802 ............................................................................. חוזר עיון. 6

 804 ................................................................... איחור או שיהוי. 7

 805 ........................................................... ביצוע לעיכוב ארעי צו. 8

 807 ........................................ ביצוע עיכוב צו במתן תנאים': ח פרק

 807 ................................................................................... כללי. 1

 809 ..................................................................... בנקאית ערבות. 2

 812 .................................................................... במזומן הפקדה. 3

 813 ....................................... 'ג צד וערבות( עצמית) אישית ותערב. 4

 813 ................................................................... "אחרת בטוחה. "5

 816 ................................................................ נאמן בידי הפקדה. 6

 816 ................................................................ חלקי ביצוע עיכוב. 7

 819 ............................................. בערעור זמני סעד': ג שער

 819 ..................................................................... כללי': א פרק

 821 ............................................................... ארעי סעד': ב פרק

 823 ................................... בערעור זמני סעד למתן התנאים': ג פרק

 

 
 


