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 יא ר ב חמה לע

 
 יג תוכן עניינים מקוצר 

 
 טו תוכן עניינים מפורט 

 
 כג  פתח דבר 

 
 כז  שלמי תודה 

 
 1 סעדים זמניים בהתדיינות חוצת גבולות   -  הבעיה   הצגת פרק ראשון:  

 
 9 המצאה מחוץ לתחום השיפוט :  ני פרק ש 

 10 תובענות נגד אדם שמקום מושבו בישראל 

 10 רות למקרקעין ת הקשו תובענו 

 11 תובענות הקשורות בהפרת חוזה 

 11 תובענות הקשורות במעשה או מחדל בתחום ישראל 

 12 תובענות הקשורות לאכיפת פסק חוץ 

 12 סק בוררות חוץ תובענות הקשורות לפ 

 12 תובענות הקשורות בהתרת נישואין 

 13 תובענות לצירוף בעל דין נדרש 
 

 15 צורך בקיומה של תובענה עיקרית בישראל לצורך קבלת סעד זמני :  לישי פרק ש 
 

 33 רה ובסדרי דין ו ברירת הדין בפרוצד :  ביעי פרק ר 

 33 כללי   רקע 
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 34 התיישנות 
 

 39 ות דיון בתובענה עת קיימת תניית שיפוט או הסכם בורר :  חמישי פרק  

 40 עת קיימת תניית שיפוט זר   תובענה בישראל לדון ב נכונות בית משפט  

 40 בילה וייחודית תניית שיפוט מק 

 41 ן סמכות השיפוט כאחד מכוחות הריבו 

תניית  אי אכיפת    מצדיקה התוצאה של פיצול דיון בין בעלי הדין    האם 
 44 ? שיפוט 

 49 סיכום 

 50 עת קיים הסכם בוררות בתובענה  בישראל לדון  נכונות בית משפט  

 52 יים תניית בוררות הקבועה בהסכם המותנה בתנאי מתלה שלא התק 

הימנעות  מצדיקה  התוצאה של פיצול הדיון בין בעלי הדין    האם 
 54 ? ב הליכים מעיכו 

יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של  -וררות הכפופה לאמנת ניו תניית ב 
 58 פסקי בוררות חוץ 

 71 סיכום 

 72 אנגלי ו   אמריקאי   משפט 
 

 77 תנאים כלליים לקבלת סעד זמני :  ישי פרק ש 

 81 התחייבות עצמית, ערבות ועירבון 

 84 שיקולים לקביעת שיעורם של ערבות וערבון 
 
 87 ראיות :  ביעי ש ק  פר 

 87 פרק משנה ראשון: אימות מסמכים שנערכו מחוץ לישראל 

 87 תצהיר 

 88 דעת   חוות 

 88 תעודות חוץ 

 88 ציבוריים   תעודות ומסמכים 
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 89 הוכחת דין זר פרק משנה שני:  

 92 חזקת שוויון הדינים 

 93 גביית עדות מחוץ לישראל פרק משנה שלישי:  

 93 להעדת עד מחוץ לישראל   בקשה 

 94 ( ו בווידא שיחת ועידה  הוועדות חזותית ) בקשה לחקירת עד באמצעות  

 96 מקור הסמכות להורות על גביית עדות באמצעות כינוס וידאו 

 98 עדות באמצעות כינוס וידאו שיקולי בית המשפט בבקשה לגביית  

 100 למתן עדות "סיבה טובה" לאי הגעה לישראל  

 100 מצב בטחוני 

 102 י בריאות מצב  

 103 מגיפת הקורונה 

 104 פחד מנושים 

 104 פלילית   מחקירה   חשש 

 105 חשש סובייקטיבי 

 105 הימצאות בתהליך קבלת אזרחות 

 107 עלות כלכלית גבוהה 

 107 שיקולים שאינם קשורים לסיבות לאי הגעת העד 

העניין האישי שיש לו בנושא הדיון, טיב  שאלת זהות העד,  
 108 העדות ואופייה 

המצאה מחוץ  עדות הנדרשת במסגרת בקשה לביטול היתר  
 109 לתחום השיפוט 

 110 שיתוף פעולה של העד 

 111 חקיקה 

 112 . (Letters Rogatory)  פט בבקשה לחיקור דין בית המש שיקולי  

שיקולים למתן היתר לגביית עדות בכינוס וידאו בנסיבות של חיקור  
 115 דין 

 117 מצב בטחוני 
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 117 קורונה 

 118 פלילית   רה קי מח   חשש ו   פחד מנושים 

 118 הימצאות בתהליך קבלת אזרחות 
 
 

 121 לאומיים   בין   פירעון   חדלות   הליכי פרק שמיני:  

 121 כללי   –  2018–ח " כלכלי, התשע חוק חדלות פירעון ושיקום  

-הליכי חדלות פירעון בין   –  2018–ח " חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע 
 122 לאומיים. 

בקשת סיוע של רשות מוסמכת זרה או בעל תפקיד זר מהרשות   (  1) 
 125 בקשר להליך זר   , מנאמן   המוסמכת בישראל או 

 127 סעדים זמניים לאחר הגשת בקשה להכרה בהליך זר 

 129 במסגרת הכרה בהליך זר ים  סעד 

או נאמן מרשות    בקשת סיוע של הרשות המוסמכת בישראל  ( 2) 
לות פירעון  ליכי חד בקשר לה תפקיד זר,    מוסמכת זרה או מבעל 

 130 המתנהלים בישראל 

התנהלות במקביל של הליכים זרים והליכי חדלות פירעון   (  3) 
 131 בישראל או כמה הליכים זרים לגבי אותו חייב 

 131 הכרה בהליך זר עיקרי לפני הליכי חדלות פירעון 

 131 ובהליך זר המתנהלים במקביל הליכי חדלות פירעון  סעדים ב 

 132 ם זרים המתנהלים במקביל הליכי סעדים ב 

של נושים, בעלי עניין אחרים במדינה זרה או בעל תפקיד    עניין  (  4) 
 133 . בישראל או השתתפות בהם   זר בפתיחת הליכי חדלות פירעון 

 133 נושים 

 134 בעל תפקיד זר 

קי חוץ,  בצווים זרים בנושא חדלות פירעון מכוח חוק אכיפת פס   רה הכ 
 136 1958–התשי"ח 

 136 ? )א( לחוק 11סעיף  אם תיתכן הכרה ישירה בפסק חוץ שלא על פי  ה 
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 141 סעדים זמניים לפני הגשת ההליך העיקרי :  י תשיע פרק  

 141 ול פרק משנה ראשון: עיק 

 142 רקע כללי 

 143 הוראות החקיקה 

 144 ויישומם   תנאים למתן הצו 

 152 עיקול כתב אשראי דוקומנטרי 

 153 סיכום 

 154 המשפט האמריקאי 

 155 )מרווה(   מוש בנכס שי   הגבלת פרק משנה שני:  

 156 רקע כללי 

 158 של צו המרווה   היסטורית   התפתחות 

 163 החקיקה   הוראות 

 163 תנאים למתן הצו ויישומם 

 166 סיכום 

 167 המשפט האמריקאי 

 170 המשפט האנגלי 

 175 ה דינ למ   חיזוק ידי בית המשפט: השבת נכסים 

 175 המשפט האמריקאי 

 176 המשפט האנגלי 

 179 צו נוריץ' פרק משנה שלישי:  

 180 יישום צו נוריץ' בישראל 

 183 ה התפתחויות בחקיק 

 185 סיכום 

 185 אנטון פילר( צו  תפיסת נכסים ) פרק משנה רביעי:  

 192 ם הצו ויישומ תנאים למתן  

 195 סיכום 
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 195 המשפט האנגלי 
 

סעדים זמניים במקביל להגשת ההליך העיקרי או במהלך  :  ירי ש ע פרק  
 199 התנהלותו 

 199 פרק משנה ראשון: צו חוסם 

 199  כללי 

 200 ה התפתחות הפסיק 

 210 ם הקפאת הליכי 

 211  סיכום 

 212 צו עיכוב יציאה מן הארץ פרק משנה שני:  

 212  רקע 

 215 הוראות החקיקה 

 223 זיקת המשיב לחו"ל 

 225 אזרחות ותושבות זרה 

 227 נסיבות הגעתו ושהייתו של המשיב בישראל 

 229 נוחות המבקשים באכיפת פסק הדין 

 229 על קיום ההליך או על ביצוע פסק הדין   הכבדה ממשית 

 230 מקום נכסיו ועסקיו של המשיב 

 232 ימנעות משימוש לרעה בצו ה 

 233  סיכום 

 236 מחוץ לגבולות המדינה   ה אכיפ פרק משנה שלישי:  

 236 משפט אנגלי 

 237 משפט אמריקאי 
 

 239 סעד זמני כסיוע להתדיינות במדינה זרה :  עשר -חד פרק א 

 240 חוק עזרה משפטית בין מדינות פרק משנה ראשון:  

 240 חקיקה 
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 243 בקשה לגביית ראיות 

 247 חילוט רכוש 

 248 מכוח חוק איסור הלבנת הון   חילוט אזרחי פרק משנה שני:  

 248 רקע כללי וחקיקה 

 249 מטרת חילוט אזרחי 

 249 מהות ההליך ונטל ההוכחה הנגזר מכך 

 252 תנאים לקיום הסעד ויישומם 

 255 סכום החילוט 

 255 בחירת המדינה בין חילוט אזרחי וחילוט פלילי 

 257 שימור סטטוס קוו כסיוע להתדיינות זרה פרק משנה שלישי:  

 258 משפט אמריקאי 

 260 הקפאת נכסים מקומיים כסיוע להליכים זרים סעיף ראשון:  

 260 משפט אמריקאי 

 262 משפט צרפתי 

 263 אנגלי משפט  

 267 אכיפת תרופות זמניות שניתנו בבית משפט זר סעיף שני:  

 269 משפט אמריקאי 

 270 נגלי ט א משפ 

 275 אכיפת תרופות זמניות על סמך אמנות סעיף שלישי:  

 275 אמריקאי   משפט 
 

 277 בות של בתי משפט זרים ער ת פני ה ה מ הגנ :  עשר -נים פרק ש 
 

 283 אחרית דבר 
 
 

 מפתחות
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 287 חקיקה   ח ת פ מ 

 299 פסיקה  מפתח  

 323 ספרות   חתפמ

 331 שונות חתפמ

 333 ם יניינע חתפמ
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