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(א) קטן בסעיף כאמור להסדר או לפשרה בקשה לו שהוגשה המשפט בית (1) "(א1)

או לגיבושה לסייע כדי בכך יהיה כי שוכנע אם רשאי, התכנית),  (להלן

במשך לפיו, צו, ליתן החברה, את להבריא שמטרתה תכנית של לאישורה

בשום לפתוח או להמשיך יהיה ניתן לא חודשים, תשעה על תעלה שלא תקופה
צו  (להלן שיקבע ובתנאים המשפט בית ברשות אלא החברה, נגד הליך

הליכים). הקפאת

בית שוכנע אם בלבד, המבקש במעמד שיינתן יכול הליכים הקפאת צו (2)

הקפאת צו מתן על שהודעה ובלבד זאת, מצריכות הענין נסיבות כי המשפט
שיורה כפי הכל ממנו, להיפגע שעשוי מי לכל ותימסר ברבים תפורסם הליכים

המשפט. בית

לפנות רשאי בלבד, המבקש במעמד שניתן הליכים, הקפאת מצו שנפגע מי (3)
אם לביטול בבקשות ידון המשפט בית לבטלו; בבקשה אותו שנתן המשפט בית

מתן מיום ימים 30 בתוך ייערך שהדיון ובלבד שיקבע אחד במועד כאלה, הוגשו
כאמור. הצו

נושה בבקשת לדון שיירשמו, מיוחדים מטעמים רשאי, המשפט בית (4)
שוכנע אם ,(3) בפסקה הקבוע המועד חלף אם גם הליכים הקפאת צו לביטול

לגרום העלול בנסיבות, משמעותי שינוי חל ההליכים הקפאת צו שניתן שמיום
הנושה. של בזכויותיו מהותית לפגיעה

 המשפט בית יתיר הליכים, הקפאת צו ניתן (א2)

לו; המשועבד נכס לממש  מובטח נושה לבקשת (1)

לגבשו;  צף שעבוד בעל שהינו נושה לבקשת (2)

יותר או אחד נכס לממש  שגובש צף שעבוד בעל שהינו נושה לבקשת (3)
כאמור;

כי או בנכס, הנושה של לזכויותיו הולמת הגנה הובטחה לא כי נוכח אם והכל

לגבש באפשרות לפגוע כדי הצף, השעבוד בגיבוש או השעבוד במימוש אין
התכנית. את ולאשר

התקופות במנין תבוא לא זה סעיף לפי הליכים הוקפאו שבה התקופה (א3)
התקופות במנין או להן, נוגעת ההליכים שהקפאת ככל זו פקודה לפי הקבועות
המשפט בית הורה כן אם אלא ,2 התשי"ח1958 ההתיישנות, חוק לפי הקבועות

אחרת.

ההוצאה חוק לפי הליכים לרבות  "הליך" (א3), עד (או) קטנים בסעיפים (א4)

טרם אם אף הצו, מתן ערב הושלם שביצועו הליך למעט אך ,3 התשכ"ז1967 לפועל,
בשלו." שנתקבלו הכספים הועברו
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יבוא: (ג) פסקה אחרי השיתופיות4, האגודות לפקודת (1)59 בסעיף .2

מאת תעודה ללא (ג) בפסקה כאמור שהוגשה בבקשה לדון רשאי המשפט בית ''(ג1)

.'; פירוק בהליכי איננה האגודה אם פסקה, באותה כאמור הרשם
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