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על החוק החדש
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח 2018-נכנס לתוקפו החודש ,ספטמבר
.2019
החוק כולל שורה של שינויים מהותיים בכל ההיבטים הנוגעים לניהול הליכי חדלות
פירעון של יחידים ושל תאגידים.
בחוברת זו ניסינו לקבץ עבורכם את החידושים העיקריים בחוק ,ולהציגם באופן נוח
ונגיש ,כמעין מצגת.
האמור בחוברת אינו ממצה כמובן את הדיון בסעיפי החוק ,ולא נועד להחליף את
הפניה אליו ,אולם לטעמנו ריכוז הסוגיות המהותיות עשוי לסייע להתמצאות בנבכי
הסדרי החוק והוראותיו.
אנו עומדים לרשותכם לכל דבר ועניין.
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תכליות החוק
קודיפיקציה של דיני חדלות הפירעון ( 14חלקים)
הסדרת כלל דיני חדלות הפירעון של יחידים ושל תאגידים
מטרת החוק (סעיף )1
"חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד ,הנמצא או עלול להימצא
במצב של חדלות פירעון ,במטרה -
( )1להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב
) (2להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים
) (3לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים"
יצירת איזון בין בעלי אינטרסים נוגדים:
 שיקום כלכלי של החייב – ערך חברתי ,ערך כלכלי תועלתני
 אינטרס הנושים – הגדלת שיעור החוב שייפרע לנושים
 אינטרס מערכתי – הגברת הוודאות והיציבות של הדין ,קיצור הליכים והפחתת הנטל הבירוקרטי
4

הגדרת חדלות פירעון

(ס' )2

"חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו
במועדם ,בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו ,או שהתחייבויות
החייב ,לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו ,עולות על שווי נכסיו"
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חידושים עיקריים









הבניית הליכי חדלות הפירעון ליחידים
מבנה הליך חדש בהליכי חדלות פירעון של תאגיד ,ויצירת מסלול הסדר חדשני
מעבר חלקי לעולם המנהלי (סמכויות הממונה ורשות האכיפה)
שינויים בסדרי הנשייה
פגיעה באוטונומיה של הנושה המובטח
אחריות נושאי משרה
הסדרת הליכי חדלות פירעון בינ"ל
סמכויות בתי המשפט; וודאות
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הליכי חדלות פירעון של יחידים
חלק ג' לחוק
(סעיפים )101-208
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הליכי חדלות פירעון של יחידים
בקשת החייב
 תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 הגשת בקשה לממונה (מינימום חובות )₪ 150K
 מתן צו פתיחת הליכים בתוך  30ימים






(לא בהוצל"פ)

בקשת נושה (לרבות יועמ"ש)
תוגש לבימ"ש שלום
חזקת חדלות פירעון (אי תשלום חוב של )₪ 75K
סעדים זמניים  +הגבלות
בימ"ש ידון בהקדם > מתן צו פתיחת הליכים

תוצאות צו פתיחת הליכים – הקפאת הליכים (למעט פליליים ומנהליים) ,מינוי נאמן ,תחילת תקופת ביניים






תקופת ביניים (כשנה)
הגבלות על החייב
בדיקת מצב כלכלי ע"י הנאמן
תביעות חוב ובדיקתן
הגשת דו"ח ממצאי בדיקה
לממונה
קציבת דמי מחייה לחייב

הצעת תכנית
לשיקום כלכלי
(הממונה)

צו שיקום כלכלי
תכנית פירעון (3
שנים)  /הפטר
לאלתר (אחת
לשבע שנים)

דו"ח מסכם

הפטר
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מינוי נאמן
יחידים – מינוי בידי הממונה
"הנאמן ימונה מתוך רשימת הנאמנים ...על פי אמות
מידה שוויוניות שיגבש הממונה" (ס' )125

כשירות נאמן:
 חבר לשכת עו"ד
 ניסיון של  5שנים
 היעדר הרשעות
ועדה לגיבוש רשימת נאמנים:
 שופט מחוזי בדימוס – יו"ר
 שני נציגי הממונה
 נציג מנהל רשות האכיפה והגביה
 נציג לשכת עו"ד
 נציג הסיוע המשפטי

תאגידים – על פי המלצת הממונה

הממונה ימליץ לבימ"ש על  3-5מועמדים מתוך רשימה.
התאגיד וכל נושה רשאים להציע לביהמ"ש מועמדים
נוספים מתוך הרשימה .אם ימנה ביהמ"ש נאמן שלא
הומלץ ע"י הממונה ,עליו להתייחס לכך בהחלטתו.
כשירות נאמן:
 חבר לשכת עו"ד  /רו"ח
 ניסיון של  5שנים
 היעדר הרשעות
ועדה לגיבוש רשימת נאמנים:
 שופט מחוזי בדימוס – יו"ר
 שני נציגי הממונה
 נציג לשכת עו"ד
 נציג לשכת רו"ח
בית המשפט רשאי למנות נושא משרה כנאמן נוסף ()DIP
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הליכי חדלות פירעון של
תאגידים
חלק ב'  /חלק י' לחוק
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"דרך המלך":

חלק ב' (ס' )5-100
צו פתיחת הליכים לגבי
תאגיד ותוצאותיו

חלק י' (ס' )318-345
הסדר חוב בלא צו
פתיחת הליכים

כלים משפטיים מתיקון ( 19חוזים
נמשכים ,אשראי חדש ועוד)
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הגשת בקשה לצו פתיחת הליך לתאגיד
חלק ב' פרק ב'

הרשאים להגיש

התאגיד

תנאים

 .1סך חובותיו עולה על K25
 .2נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע למנוע זאת
התאגיד נמצא בחדלות פירעון

נושה

חזקות:
הוכחה
Default 75k
( Default 10kעובדים)
מינוי כונס נכסים לכלל נכסי התאגיד או למרביתם
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הגשת בקשה לצו פתיחת הליך לתאגיד
חלק ב' פרק ב'

תנאים

הרשאים להגיש

נושה עתידי

 .1התאגיד פועל במטרה להונות את נושיו;
או
 .2התאגיד פועל לגריעת נכס מנכסי התאגיד במטרה
להבריחו מנושיו;
או
 .3התאגיד לא יוכל לפרוע את החוב ,ובלבד שמועד
פירעון החוב חל בתוך שישה חודשים ממועד הגשת
הבקשה

היועמ"ש

"עניין ציבורי"
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צו פתיחת הליכים לגבי תאגיד
חלק ב'

הגשת בקשה
לבימ"ש

דיון

צו פתיחת
הליכים

 סיכוי סביר לשיקום כלכלי
 אין חשש סביר שההפעלה
תפגע בנושים
 יש אמצעי מימון להפעלה

הפעלה
זמנית
הפעלת התאגיד לשם הכנת
תכנית לשיקום כלכלי =
הבראה

פירוק
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תוצאות צו פתיחת הליכים
הקפאת הליכים

לא ייפרעו חובות עבר

הפעלת התאגיד ( 9חודשים)

הצעת תכנית לשיקום כלכלי:
•
•

אישור נושים –
אסיפות סוג (רוב +
 75%כוח הצבעה)

(אם יש יתרת ערך )

בית המשפט רשאי להורות לנאמן להפעיל את התאגיד
בפירוק ,לתקופה שיורה

אישור בית
המשפט


יישום התכנית
והחזרת הסמכויות
לאורגנים לפי תנאיה

פירוק

הנאמן יפעל למימוש נכסים
ולפירעון מן התמורה

תכנית הפעלה )(business plan
תמורה מוצעת לכל סוג נושים (לעומת פירוק)
אישור בעלי
מניות

מינוי נאמן


בימ"ש רשאי
לכפות על סוג
מתנגד*

בימ"ש רשאי להורות בצו על הפסקת
הפירוק ועל הפעלת התאגיד לשם הכנת
תכנית לשיקומו הכלכלי

צו חיסול
התאגיד
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משמעויות בעת הפעלת התאגיד
חלק ב' פרק ז'










סמכויות האורגנים מועברות לנאמן
פעילות עסקית בפיקוח ביהמ"ש (למשל ,עסקאות חריגות)
עיקולים בטלים ,הליכי גביה מעוכבים ,אין פירעון חובות עבר
נושים מובטחים לא רשאים לממש בטוחתם אלא אם:
• אין בנכס (או בדרך אחרת) כדי להבטיח לנושה "הגנה הולמת" ,או:
• הנכס המשועבד אינו נדרש לשם שיקומו הכלכלי של התאגיד
הנאמן רשאי ,בתנאים מסוימים ,לעשות שימוש ואף למכור נכסים משועבדים
נטילת אשראי חדש – באישור ביהמ"ש
חוזים קיימים מוגנים מפני ביטול בשל הפרה ע"י התאגיד ,ומאידך ,לנאמן סמכות לבטלם ,בתנאים
מסוימים ,גם ללא הפרה של הצד השני
לביהמ"ש סמכות לאשר המחאת חיובים וזכויות על אף האמור בחוק המחאת חיובים
המשך אספקת שירותי תשתית (כברירת מחדל) ,ואפשרות כפיית "שירות או מצרך חיוני"
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הסדר חוב בלא צו פתיחת הליכים
חלק י'

הסדר חוב

הסדר חוב
מהותי בחברת
אג"ח

ניהול מו"מ
מוגן בידי תאגיד
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הסדר חוב
הגשת בקשה
לבימ"ש
(יחיד /תאגיד/נושה
בתאגיד)

חלק י' פרק ב'

הבאת ההסדר
לאישור בעלי עניין

אישור
אספות סוגי
נושים
אישור בעלי מניות
(אם יש יתרת ערך)

אישור בימ"ש
להסדר
בימ"ש רשאי
לכפות על
אסיפת סוג
מתנגדת

ביהמ"ש רשאי למנות מנהל הסדר לצורך:
 הכרעה לעניין זכות הצבעה וכוח הצבעה באספות הסוג
 הכרעה לעניין היקף הזכויות של בעלי העניין בהסדר החוב שאושר ,לצורך
חלוקת התמורה לפי הוראות ההסדר
 פעולות נוספות כפי שיורה בימ"ש
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ניהול מו"מ מוגן בידי תאגיד
חלק י' פרק ד'
"מו"מ לגיבוש הסדר חוב שבמהלכו חלות ההגנות לפי פרק זה"
חל על תאגיד מדווח בלבד ,וכהוראת שעה למשך  4שנים
תנאי – אישור הדירקטוריון כי:
 .1אין לתאגיד חוב שהגיע מועד פירעונו ולא נפרע;
 .2התאגיד יוכל לפרוע במועדם את החובות שמועד
פירעונם חל בתשעת החודשים הקרובים.

הצהרת דירקטורים +
הודעה לנושים
ולממונה על פתיחה
במו"מ מוגן

מינוי נציג מטעם
הנושים:
 ניהול מו"מ
 משקיף בדירקטוריון

הגנות:
 אין הגשת בקשה לאישור הסדר חוב
בידי נושה;
 אין העמדה לפירעון מיידי או מימוש
שעבודים.
הסדר מוסכם
אישור נושים –
אסיפות סוג

אישור בימ"ש

עילה להעמדה לפירעון מיידי  /מימוש שיעבוד  45 +יום– תקופת ההגנות פוקעת
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אחריות נושאי משרה
חלק ח'
(ס' )287-292
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אחריות דירקטור או מנכ"ל שלא פעל
לצמצום היקף חדלות הפירעון
(( )Wrongful Tradingס' )288
א .ידע דירקטור או מנהל כללי או היה עליו לדעת כי התאגיד נמצא בחדלות פירעון ולא נקט אמצעים סבירים
לצמצום היקפה ,רשאי בית המשפט ,לבקשת הנאמן או הממונה ,לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים לגבי התאגיד,
להורות כי הדירקטור או המנהל הכללי יישא באחריות כלפי התאגיד לנזקים שנגרמו לנושי התאגיד בשל מחדלו.
ב .לעניין סעיף זה ,חזקה כי דירקטור או מנהל כללי נקט אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון של
התאגיד ,אם נקט אמצעים להערכת מצבו הכלכלי של התאגיד ופעל כדי שהתאגיד ינקוט אחד האמצעים כמפורט
להלן:
 קבלת סיוע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים
 ניהול משא ומתן עם נושי התאגיד כדי להגיע עמם להסדר חוב
 פתיחה בהליכי חדלות פירעון
ג .לא ניתן לפטור מאחריות או לשפות בשל הפרת חובה זו
ד .לא תקום לדירקטור או למנהל כללי חבות לפי סעיף זה אם הוכיח כי הסתמך בתום לב הסתמכות סבירה על
מידע ולפיו התאגיד אינו נמצא בחדלות פירעון
הוראות נוספות
 סעיף  46לחוק – על מי שהיה נושא משרה בתאגיד לסייע לנאמן ולשתף פעולה עמו ,בכל הדרוש לו לשם מילוי תפקידו
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הפרת חובה בידי בעל תפקיד בתאגיד
(ס' )289

א .מצא בית המשפט כי בעל תפקיד בתאגיד או מי שהיה בעל תפקיד הפר חובה כלפי התאגיד שמקימה
עילה לחיובו בפיצוי ,תשלום או השבת נכס לתאגיד ,רשאי הוא ,לבקשת הנאמן או הממונה ,לאחר מתן צו
לפתיחת הליכים לגבי התאגיד ,להורות לאותו אדם לפצות ,לשלם או להשיב את הנכס לתאגיד.
ב .על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בקשה כאמור באותו סעיף קטן המוגשות נגד הנאמן ,נגד מי שפעל
מטעמו או נגד כונס הנכסים ,יכול שתוגש גם על ידי החייב או נושה של התאגיד.
ג .לעניין סעיף זה" ,בעל תפקיד" ,בתאגיד – יזם התאגיד כהגדרתו בחוק החברות ,נושא משרה בתאגיד,
הנאמן או מי שפעל מטעמו וכן כונס נכסים.

22

ניהול במרמה של נושא משרה
(ס' )290

מצא בית המשפט כי מי שהיה נושא משרה בתאגיד ,היה שותף ביודעין לניהול התאגיד במרמה בתקופה
שקדמה למתן צו לפתיחת הליכים לגבי התאגיד ,רשאי הוא ,לבקשת הנאמן או הממונה ,להורות לגביו
אחד או יותר מאלה:
( )1לקבוע כי נושא המשרה יישא באחריות לנזקים שנגרמו לתאגיד כתוצאה מניהול התאגיד במרמה
( )2לפסול אותו מלשמש נושא משרה בכל תאגיד לתקופה שיורה ושלא תעלה על חמש שנים.
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סיכום
המצב הקיים לעומת המצב לאחר כניסת החוק לתוקף
סעיף  373לפקודת החברות – תרמית:
• דירקטור בלבד;
• אחריות אישית לכל חובות החברה;
• לבקשת כנ"ר מפרק ,נושה ,משתתף

סעיף  290לחוק  -מרמה:
• כל נושא משרה;
• אחריות לנזק שגרם (קש"ס);
• לבקשת הנאמן או הממונה

סעיף  374לפקודת החברות – שימוש "שלא הוגן"
בנכסי החברה:
• מייסד ,נושא משרה ,כונס נכסים ,מפרק;
• השבה  +פיצוי;
• בקשת כנ"ר ,מפרק ,נושה ,משתתף

סעיף  289לחוק  -הפרת חובה כלפי התאגיד שמקימה
עילה לחיובו:
• יזם ,נושא משרה ,נאמן וכונס נכסים;
• פיצוי ,תשלום ,או השבה;
• לבקשת נאמן או ממונה (או חייב/נושה אם מוגשת
כלפי נאמן/כונס נכסים
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קופת הנשייה וסדר פירעון
החובות
חלק ד' לחוק
(סעיפים )209-256

25

חידושים עיקריים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

גם נושה מובטח חייב להגיש תביעת חוב ,ולכלול הערכת שווי של הבטוחה
שינויים בסמכות הנאמן בעת הכרעה בתביעת חוב
שינויים ביחס לריבית המתווספת לקרן החוב
שינויים בסדר הפירעון ובהיקף דין הקדימה
פגיעה במעמד השעבוד הצף
פגיעה ביכולת המימוש העצמאית של הנושה המובטח ,לטובת הנאמן
שינויים בכל הנוגע לביטול עסקאות והעדפות
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סדר הפירעון

(ס' )231

נכסי קופת הנשייה יחולקו באופן הבא:
Absolute Priority Rule 
 שוויון בתוך אותה דרגה
חובות מובטחים
()1
הוצאות הליכי חדלות הפירעון
()2
חובות בדין קדימה
()3
חובות שלהבטחת פירעונם שועבד נכס בשעבוד צף
()4
חובות כלליים (כולל ריבית שהצטברה עד מועד הצו)
()5
"ריבית נוספת" (חוק פסיקת ריבית; יתרה)
()6
()7

חובות דחויים
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חובות בדין קדימה

(ס' )234

א .חוב בשל שכר עבודה ופיצויי פיטורין ,מעבר לגמלת המל"ל
ב .חוב ניכויים (מכל סוג) לרשות המסים או ביטוח לאומי
ג .חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין
ד .קרן חוב מע"מ שנוצר ב 12-החודשים שקדמו למתן הצו לפתיחת הליכים
ה .תשלום חובה (חוב מס לרשות המסים; דמי ביטוח לאומי; ארנונה) שתשלומו נפרס על פי הסדר
פריסה ל 12-חודשים לפחות ,שנחתם ע"י החייב לפני מתן הצו לפתיחת הליכים; דין קדימה לפי
פסקה זו יחול על סכום קרן החוב בלבד ויהיה מוגבל לחיובים שנוצרו בתקופה של שלוש שנים
לכל היותר מתוך הסדר הפריסה ,ואם חל הסדר הפריסה על חיובים בשל תקופה ארוכה יותר –
יחול דין הקדימה על חיובים שנוצרו בשלוש שנים ,לאו דווקא רצופות ,לפי בחירת בעל החוב.
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הנשייה  -הוראות מיוחדות

חלק ד'

 .244הגבלות לעניין שעבוד צף
(א) ניתן צו לפתיחת הליכים ,יחולו הגבלות אלה לעניין שיעבוד צף:
( )1השעבוד הצף יחול ,עד לסיום הליכי חדלות הפירעון ,רק על נכסים של החייב במועד מתן הצו
לפתיחת הליכים ,וכן על התמורה בעד נכסים כאמור או נכסים חלופיים להם ,הניתנים לזיהוי או
לעקיבה (בסימן זה – נכסי השעבוד הצף);
( )2נושה המובטח בשעבוד צף רשאי להיפרע את חובו המובטח מנכסי השעבוד הצף בסכום
שלא יעלה על  75%מהתמורה שהתקבלה ממימוש נכסי השעבוד הצף (בסעיף זה – תקרת
השעבוד) ,ויחולו הוראות אלה:
(א) לא נפרע לנושה המובטח בשעבוד צף מלוא החוב המובטח ,בשל הוראות סעיף זה,
יהיה דינה של יתרת החוב כדין חובות החייב שאינם חובות מובטחים;
(ב) יתרת השווי של נכסי השעבוד הצף שמעבר לתקרת השעבוד ,תשמש לפירעון
החובות הכלליים.
(ב) בסעיף זה" ,התמורה שהתקבלה ממימוש נכסי השעבוד הצף" – התמורה שהתקבלה
ממימוש נכסי השעבוד הצף בניכוי ההוצאות שהוצאו לשמירת ערכם ,להשבחתם ולמימושם.
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בהנחה שהחוב עומד על לפחות  100והנכס המשועבד
מומש ב( 100 -לאחר הוצאות) ,והחובות בדין קדימה
קטנים מ:25 -
חלוקת "התמורה שהתקבלה ממימוש נכסי
השעבוד הצף"
דין קדימה נושים כלליים
15%
10%

נושה מובטח
75%

30

האם במצב בו חוב דין הקדימה עולה על  25%משווי
התמורה ,יחתך חלקו של הנושה המובטח מהיתרה,
כך שיקבל  75%ממנה בלבד? ס' ( 244א)(()2ב)
פרשנות א'" :עד "75%

דין קדימה נושה מובטח
40%
60%

פרשנות ב'" :יתרת
השווי"

נושים כללים
15%

דין קדימה
 40%נושה מובטח
45%
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מימוש נכס המשועבד בשעבוד צף
* ככל הנראה ימומש ע"י הנאמן
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32

הוראת מעבר לגבי שיעבוד צף
(ס' )374
חל על נכס מנכסיו של תאגיד שעבוד צף שנרשם כדין לפני יום התחילה ,לא יחולו
ההגבלות לעניין שעבוד צף שבסעיף  244וההוראות לעניין חובות בדין קדימה שבסעיף
 234בהליכי חדלות הפירעון המתנהלים לגבי התאגיד ,ויחולו לגביו ההוראות לעניין חובות
בדין קדימה הקבועות בסעיף  354לפקודת החברות ,כנוסחה ערב יום התחילה ,ובלבד
שמתקיים אחד מאלה:
השעבוד הצף ניתן בין השאר כערובה להבטחת פירעונו של חוב בשל אשראי
()1
שניתן לפני יום התחילה; לעניין זה ,שונה מועד הפירעון או שיעור הריבית אחרי יום
התחילה יראו את האשראי כאילו ניתן לאחר יום התחילה
הליכי חדלות הפירעון נפתחו לא יאוחר מתום  18חודשים מיום התחילה
()2
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הוראות מיוחדות  -מימוש
 .245הגבלת מימוש נכס משועבד כשעסקי החייב מופעלים
(א) ניתן צו לפתיחת הליכים והורה בית המשפט לעניין חייב שהוא תאגיד  -על הפעלת
התאגיד לצורך שיקומו הכלכלי ,או הורה הממונה ,לעניין חייב שהוא יחיד – על הפעלת
עסקו כאמור בסעיף  ,158לא יממש נושה מובטח את הנכס המשועבד לטובתו בשעבוד
קבוע ,ובשעבוד צף – לא יגבשו ,אלא באישור בית המשפט.
(ב) בית המשפט יאשר את מימוש הנכס המשועבד בשעבוד קבוע או את גיבוש
השעבוד הצף בהתקיים אחד מאלה:
( )1אין בנכס המשועבד או בשעבוד קבוע או בנכס שחל עליו השעבוד הצף כדי
להבטיח הגנה הולמת לנושה המובטח ,ולא נקבעו דרכים אחרות להבטחת הגנה כאמור;
( )2אין במימוש השעבוד או בגיבוש השעבוד הצף כדי לפגוע באפשרות
לשיקומו הכלכלי של החייב שהוא תאגיד ,ולעניין חייב שהוא יחיד – באפשרות לשמירת
עסקו כעסק פעיל.
• הגורם הממש – ב"כ הנושה המובטח או הנאמן ,לפי היחס בין שווי הבטוחה לגובה
החוב
• החוב המובטח יכלול ריבית פיגורים שנצברה רק עד מועד צו פתיחת ההליכים
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חובות כללים

(ס' )235

חובות שאינם מובטחים ,אינם בדין קדימה ,ואינם נדחים.
קרן  +הצמדה  +ריבית בסיסית /קרן  +הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

לא כולל ריבית פיגורים
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"ריבית נוספת"
(א)

(ב )

(ס' )236

ריבית נוספת היא כל אחת מאלה:
( )1הריבית שנוספה לכל חובות העבר של החייב ,למעט חובות דחויים ,ממועד מתן הצו לפתיחת
הליכים עד לפירעונם ,לרבות ריבית שנוספה לחובות מובטחים ולא ניתן לפרוע אותה מהנכסים
המשועבדים
( )2ריבית פיגורים שנוספה עד מועד מתן הצו לפתיחת הליכים
הריבית הנוספת תיפרע בסדר עדיפות זה:
( )1ריבית בשיעור לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
( )2יתרת הריבית שנותרה לאחר הפירעון כאמור בפסקה ()1
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הרכב החוב וסדר הקדימות בפירעונו
פירעון
בפועל

ריבית פיגורים עד מועד הצו
ריבית הסכמית עד מועד הפירעון

ריבית לפי חוק

צו פתיחת
הליך

ריבית פיגורים ממועד הצו
ריבית הסכמית

הצמדה
ריבית בסיסית הסכמית

או הפרשי
הצמדה וריבית
לפי חוק

הצמדה לפי הסכם

הצמדה

ריבית פיגורים
ריבית הסכמית
הצמדה

קרן

קרן

נושה כללי

נושה מובטח
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הרכב החוב וסדר הקדימות בפירעונו
פירעון
בפועל

ריבית פיגורים עד מועד הצו
ריבית הסכמית עד מועד הפירעון

"ריבית נוספת"

ריבית לפי חוק

צו פתיחת
הליך

הצמדה
ריבית בסיסית הסכמית

או הפרשי
הצמדה וריבית
לפי חוק

הצמדה לפי הסכם

"חוב כללי"
קרן

נושה כללי

סיווג החוב
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הרכב החוב וסדר הקדימות בפירעונו
"ריבית נוספת"

ריבית פיגורים ממועד הצו
ריבית הסכמית
הצמדה

ריבית פיגורים

"חוב מובטח"

ריבית הסכמית
הצמדה

קרן

סיווג החוב

נושה מובטח
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חלוקת תמורת מימוש נכס משועבד
(ס' )250
נתונים:
• גובה החוב לנושה המובטח בעת המימוש הוא 115
• הנכס נמכר תמורת ( 45לאחר ניכוי הוצאות)
במצב ערב החוק ,הנושה יקבל  45כחוב מובטח ,ו 70-יחשבו כחוב רגיל ,יצטרפו לשאר
החובות הרגילים ,ויפרעו פרי-פאסו
החוק משנה את המצב הזה לרעת הנושה המובטח:
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חלוקת תמורת מימוש נכס משועבד
(ס' )250
115

תמורת המימוש
45

15

5

ריבית פיגורים ממועד הצו
ריבית הסכמית

10
40

פירעון בפועל

הצמדה

10

ריבית פיגורים
ריבית הסכמית

א .התמורה תתחלק ביחס של 1:9
ב .יתרת החוב תסווג כך:
90
 90פחות  50 = 40פחות  10פיגורים = " 40חוב כללי"
 10פחות " 5 = 5ריבית נוספת" +
 10פיגורים ועוד  15פיגורים = " 30ריבית נוספת"
סה"כ חוב לא מובטח" 40 :כללי" " 30 +ריבית נוספת"

צו
פתיחת
הליך

הצמדה

קרן

נושה מובטח
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חובות דחויים

(ס' )237

( )1תשלומים עונשיים שהוטלו על החייב
( )2לעניין חייב שהוא תאגיד – חובות לחברי התאגיד הנובעים מהיותם חברי
התאגיד וחובות לחברי התאגיד שיש עילה להשעיית פירעונם לפי סעיף (6ג)
לחוק החברות או לפי לכל דין אחר.
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"תשלום עונשי"

(ס' )4

"קנס ,עיצום כספי וכל תשלום אחר שהוטל כעיצום על החייב בידי רשות
שיפוטית או רשות מנהלית בשל הפרה של חיקוק ,ולמעט ריבית פיגורים או
קנס פיגורים שהתווספו לתשלום שאינו עונשי"
• אבל לא ניתן לפטור את התאגיד מחוב שכזה במסגרת תכנית לשיקום כלכלי
(סעיף (89ב))...
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מעורבות הנושים
בהליך
חלק ד' פרק ה'
(סעיפים )257-265

44

"רשאי למנות" עד
 5נושים
קביעת עמדת הנושים.
"יחליטו על היקף
מעורבותם"

מינוי ועדת נושים

כינוס ועדת נושים

אסיפת נושים

• אסיפה ראשונה – 30
יום
• רשאי לכנס בכל עת
• בימ"ש ,ממונה ,או 25%

בית משפט

נאמן
נושים מובטחים
45

ביטול עסקאות הגורעות
מקופת הנשייה
חלק ד' פרק ב'
(ס' )219-223
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ביטול עסקאות – מבחן אובייקטיבי
(ס' )219

בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה שהביאה לפירעון חוב לנושה או לקידומו בסדר
הפירעון ,ושנעשתה לפני מתן צו לפתיחת הליכים ,לרבות פעולה שנעשתה במסגרת הליך
גבייה ולרבות העברת בעלות בנכס או שעבוד נכס ,בהתקיים כל אלה (בסימן זה – פעולה
להעדפת נושה):
• מועד ביצוע הפעולה חל בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה
לצו לפתיחת הליכים ,ולגבי נושה שהוא קרוב של החייב -שנה לפני המועד האמור;
• במועד ביצוע הפעולה היה החייב בחדלות פירעון (סק'  - 2חזקה שכך היה);
• בשל הפעולה ייפרע לאותו נושה חלק גדול יותר מהחוב לעומת החלק שהיה נפרע לו
במסגרת הליכי חדלות הפירעון לפי סדר הפירעון.
 סייגים :תמורה הולמת; מהלך עסקים רגיל; (יחיד – מזונות)₪ 5,000/
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"קרוב"
()1

()2

(ס' )4

לגבי יחיד – בן זוג ,הורה ,הורה הורה ,סב או סבתא של הורה ,בן או בת ,אח או אחות
וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד או דודה ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,נין או
נינה ,או בני זוגם של כל אחד מאלה ,וכל אדם הסמוך על שולחנו של היחיד;
לגבי תאגיד – כל אחד מאלה:
חבר בני אדם הנשלט על ידו ,בעל שליטה בו או חבר בני אדם הנשלט בידי בעל
(א)
השליטה בו
נושא משרה בתאגיד או קרובו
(ב)
לגבי חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות – בעל מניה מהותי כהגדרתו בחוק
(ג)
האמור
לגבי שותפות מוגבלת ציבורית – שותף כללי וכן שותף מוגבל המחזיק בחמישה
(ד)
אחוזים או יותר מיחידות ההשתתפות; לעניין זה" ,שותפות מוגבלת ציבורית",
"שותף כללי"" ,שותף מוגבל" ו"יחידת השתתפות" – כהגדרתם בסעיפים  1ו65-א
לפקודת השותפויות
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לגבי כל תאגיד שאינו מנוי בפסקאות משנה (ג) ו(-ד) – חבר התאגיד
(ה )

ביטול פעולה לגריעת נכסים
(ס' )220
בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה שנעשתה לפני מתן צו לפתיחת הליכים,
שבשלה נגרע נכס מנכסי קופת הנשייה ,בהתקיים כל אלה:
()1
()2

הפעולה נעשתה בלא תמורה או בתמורה שאינה הולמת בנסיבות העניין;
מועד ביצוע הפעולה חל בתקופה שתחילתה שנתיים לפני מועד הגשת הבקשה
לצו לפתיחת הליכים ,ולגבי פעולה לטובת קרוב – ארבע שנים לפני המועד
האמור;
במועד ביצוע הפעולה היה החייב בחדלות פירעון או שביצוע הפעולה הביא אותו
לחדלות פירעון" (סק' ב  -חזקה שכך היה);



בנוסף :ביטול הברחת נכסים – עד  7שנים קודם למועד הגשת הבקשה לצו
פתיחת הליכים

()3
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