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 הבנק כאשר במיוחד, לקוחותיהם כלפי בנקים של הזהירות חובת. 29
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 כל שבו מצב ליצור מתיימרת אינה הבנק על המוטלת הגילוי חובת. 36
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 כשלא, הערבה כלפי עליו המוטלות הגילוי בחובות הבנק עמד האם. 43
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 העובדה מפאת", רשלנית הטעיה" מעיין לבנק לייחס לכאורה ניתן. 44
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 212 .......................... החוק הוראות אחר ממלא וגם שלו ינטרסיםהא
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 215 .............................. החוזה לעריכת עובר, הביטוח לחוזה נגיעה לו
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 639 ... ותיאום היכרות, מידע - ת"המהו הליך - גישור: ג"י שער
 639 ..................................................................... כללי': א פרק
 641 ...................................................................... הדין': ב פרק

 645 ............................. הסודיות וחובת חברות דיני: ד"י שער
 645 .............................. תאגידים דיני במסגרת למידע זכות': א פרק
 2018-ח"התשע, הפירעון לחדלות החוק פי-על הסודיות חובת': ב פרק
 647 ....................................... תאגיד לגבי פירעון חדלות הליכי לגבי
 649 .................................... כללי - וחובותיו המפרק תפקיד': ג פרק
 פרטי במידע מדובר האם - המשרה נושאי בידי המצוי המידע': ד פרק

 651 ......................................................................... ?ציבורי או
 653 ............................ פרטי מידע - מאמונאים למידע זכות': ה פרק
 להסדר בהצעה דיון למטרת החברה נכסי על חומר חשיפת': ו פרק

 657 ............................................................................. הנושים
 659 ................... החברות לחוק 48 סעיף - האורגנים סמכויות': ז פרק
 661 .................. החברות לחוק 90 סעיף - האסיפה פרוטוקול': ח פרק

 



 תוכן עניינים

 יח 

 141 עד 140 סעיפים - מדווח תאגיד שאינה חברה של דיווח': ט פרק
 663 ..................................................................... החברות לחוק
 לחוק 145-142 סעיפים - מדווח תאגיד שהיא חברה של דיווח': י פרק

 667 ............................................................................ החברות
 לחוק 175-173 סעיפים - המניות לבעלי חות"הדו הצגת: א"י פרק

 669 ............................................................................ החברות
 671 ......................................... וחובותיו מניה בעל זכויות: ב"י פרק
 671 ........ החברות לחוק 183 סעיף - מניה בעל של וחובותיו זכויותיו. 1
 671 ................................. החברות לחוק 184 סעיף - למידע הזכות. 2
 671 ....................... החברות לחוק 185 ףסעי - החברה במסמכי עיון. 3
 672 .............. החברות לחוק 186 סעיף - לדירקטורים גמול על מידע. 4
         לחוק 187 סעיף - כספיים חות"ודו תקנון לקבל הזכות. 5

 672 .................................................................................. החברות
 673 ....................................... והייצוגית הנגזרת התביעה: ג"י פרק
 673 ................................................................................... כללי. 1
 676 .................. החברות לחוק א198 סעיף - מסמכים לגילוי בקשה. 2
 683 ...................... החברות לחוק 254 סעיף - אמונים חובת: ד"י פרק
 687 ..................... החברות לחוק 255 ףסעי - פעולות אישור: ו"ט פרק
 689 ............................. החברות לחוק 256 סעיף - תרופות: ז"ט פרק
 693 ........................... החברות לחוק 257 סעיף - לקוי גילוי: ז"י פרק
 695 ............. החברות לחוק 258 סעיף - וביטוח שיפוי, פטור: ח"י פרק
 697 .............................................. דירקטור של זכויותיו: ט"י פרק
 697 ........................ החברות לחוק 265 סעיף - מידע לקבלת הזכות. 1
 700 ...................... החברות לחוק 266 סעיף - יועצים להעסיק זכות. 2
 701 ................................... החברות לחוק 267 סעיף - תביעה זכות. 3
 703 ................................... החברות לחוק 269 סעיף - הגילוי חובת. 4
 705 .... הסודיות חובת - 2000-ס"התש(, מיזוג) החברות תקנות: כ' פרק

 709 .......... וסודיות פירעון חדלות, רגל פשיטת הליכי: ו"ט שער
 709 ..................................................................... מבוא': א פרק
 711 .................................... לפקודה 17 סעיף - חייב בקשת': ב פרק
          מידע מסירת וחובת הרשמי הכונס ידי-על חקירה': ג פרק

 715 .......................................................................... ומסמכים
 719 ........................................................ הבאה וצו זימון': ד פרק
 721 .................................................................. חקירה': ה פרק
        או לחייב, המשפט-לבית, הרשמי לכונס מידע גילוי':  ו פרק

 723 ............................................................................. לנושים
 יחיד של פירעון חדלות 2018-ח"התשע, פירעון חדלות חוק': ז פרק

 725 ............................................................................. וסודיות
 725 .................................................................................. מבוא. 1



 תוכן עניינים

 יט 

 725 ........................................................... לממונה היחיד בקשת. 2
 727 ..................................................................... הנאמן כפיפות. 3
 727 ................................................................ סודיות על שמירה. 4

-ב"התשנ, המשפחתי חקלאיה במגזר הסדרים חוק: ז"ט שער
 729 ............................................................. וסודיות 1992

 729 ..................................................................... הדין': א פרק
 731 ......................................................... למעשה הלכה': ב פרק

      וחובת 1967-ז"התשכ לפועל ההוצאה חוק: ז"י שער
 733 ................................................................... הסודיות

 733 ..................................................................... מבוא': א פרק
 735 .................... לחוק א7 ףסעי - תשלומים לצו חייב בקשת': ב פרק
 כניסת על ומידע מידע במסירת מאחריות פטור, מידע מסירת': ג פרק
 743 ................................. לחוק 2ב7 -ו 1ב7, ב7 סעיפים - לארץ חייב
 749 ....................................... לחוק ז74 סעיף - גילוי תחוב': ד פרק
 751 .................................. לחוק 2ב81 סעיף - סודיות חובת': ה פרק
 753 ............................................. לחוק ג81 סעיף - עונשין': ו פרק

(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק: ח"י שער
 755 ..................................... הסודיות וחובת 1981-א"התשמ
 755 ..................................................................... מבוא': א פרק
 757 ...................................................... הפסוקה ההלכה': ב פרק
 757 ............................................................ מבוטחים בתיקי עיון. 1
 758 .............. להליך צד שאיננו מי של משפט-בית בתיקי עיון בקשת. 2

  וחובת 1955-ו"התשט, הצבאי השיפוט חוק: ט"י שער
 761 ................................................................... הסודיות

 761 ..................................................................... מבוא': א פרק
 767 ...................................................... הפסוקה ההלכה': ב פרק
 767 ................................................ הדיון ופומביות פרסום איסור. 1
, המערער פרטי פרסום על לאסור הדין-בית של סמכותו שאלת. 2

 שיקולים. אישום כתב בעניינו הוגש ושלא דחשו בגדר עוד שאינו
 שנידון מי של ושמו" לשעבר חשוד" של שמו פרסום לעניין הצריכים

 769 ............................................................... ל"בצה משמעתי בדין

 

 

 

 


