
 

 4.206.; חדלות פירעון והמשבר
 אסף חמדני

 רון חריס
 רקע

 

  עסקים רבים נדרשו לעצור את במשק.  עסקיתהביא להפחתה דרמטית בפעילות הקורונה המשבר
 .משמעותית או ספגו ירידת שכר רבים איבדו את מקום העבודה שלהםושכירים פעילותם 

 

  שתתמשך ככל . בטווח הארוך, בעיות נזילותויחידים רבים בטווח הקצר, המשבר יוצר עבור עסקים
 למצב של חדלות פירעון.של תאגידים ושל יחידים מכניסה החשש הוא , העצירה בפעילות המשק

כיוון שהשקיעו הבעלים שלהם, עבור גם קשיים כלכליים קריסתם של עסקים רבים צפויה לגרור 
לא יוכלו למשוך , או ערבויות אישיות לעסקים שבבעלותםהעניקו  ,עסק את חסכונותיהםהצלת הב

 .משכורת לקיום משפחתם
 

  ירידה בהכנסות משק הבית. האיזון בין ההכנסות גם יחידים שהם שכירים יידרשו להתמודד
או שכ"ד, מזון, חשבונות וכו'(.  אמשכנתלעמוד בהוצאות )תשלומי  יתקשו ורבים יופרלהוצאות 

לחלקם אין חסכונות זמינים. חלקם מתמודדים עם המשבר ההכנסות על ידי אי תשלום חלק 
 מההתחייבויות שלהם.

 

  אמורים מגוון צעדים לפתרון בעיות הנזילות ולסיוע לעסקים בקשיים. הצעדים על  הצהירההמדינה
  תשלומי חובה ועוד.ר ועקיף, דחיית סיוע ממשלתי ישיוכוללים  מחנק האשראיעל  להקל

 

  ,לא   בישראל ובעולם הצעדים הממשלתייםגם אם יהיו אפקטיביים למגזרים מסוימים, עם זאת
בעיות , גם עסקים שבתחילה נקלעו לככל שעצירת פעילות המשק תתארך. יוכלו לתת פתרון מלא

של עסקי המודל הו ,בלבד יגיעו למצב שבו שווי החובות שלהם גבוה משווי הנכסים שלהם נזילות
עצירת הפעילות העסקית והצפי במילים אחרות, למציאות הכלכלית החדשה. חלקם לא יתאים יותר 

  .למצבי חדלות פירעוןויחידים עסקים ביאו להאטה כלכלית לאחר המשבר י
 

  עם חזרת המשק לפעילות, חזרת בתי המשפט המשמעות של חדלות פירעון זו תבוא לידי ביטוי
הזמני שהנהיגו הממונה על חדלות האדמיניסטרטיבי סיום המורטוריום למתכונת פעילות רגילה ו

 הפירעון, רשות האכיפה והגביה ורשויות אחרות.
 

 מסמך על רקע זה, ה בתחום חדלות הפירעון., או בוחנות חקיקה, של הוראות שעה מדינות כבר חוקקו
דן בהתאמת דיני חדלות הפירעון למצב של משבר כלכלי, מתאר את היעדים שצריכים להנחות את 

 התאמת משטר חדלות אפשריים לצורךצעדים קובעי המדיניות בשעה זו, ומציג סקירה ראשונית של 
 הפירעון למצב המשק.

 

  מדוע נדרש שינוי

 

  שיקום של אפשרות לקדם את הרפורמות מקיפות שנועדו לאחרונה עברו  הפירעון בישראלדיני חדלות
 עסקים. מדוע, אם כן, יש צורך בשינויים?ויחידים 

 

 לגרום נזק בלתי הפיך. , כשלעצמה,כניסה להליך פורמאלי של חדלות פירעון עלולה 
 

אהוד
Sticky Note



 חקירות(.  ;ושכר הטרחה שלהם הליכי חדלות פירעון הם יקרים ומורכבים )מינוי בעלי תפקיד
  .בכללותו במשקבחייבים ו ,התמשכות ההליכים תביא לפגיעה קשה בנושים

 

 כלכלי. בין -דיני חדלות פירעון "הרגילים" לא מותאמים בהכרח למצב של משבר מקרו
או  , משבר אישיאינה בהכרח תוצאה של כשל ניהוליבמצב זה השאר, כניסה לחדלות פירעון 

מציאת מקורות מימון ליחידים או חברות על  משקי צפוי להקשות-שראי כללמשבר א .אחר
 fire salesמשקית, מצוקה ענפית עלולה להביא לתופעה של -. ברמה הכללבקשיים

 והתמשכות הליכים של הסדרי חוב יכולה ליצור אפקט הדבקה לעסקים ומגזרים אחרים.
 

  .חשש לעומס יתר על רשמי רשות האכיפה, הממונה על חדלות הפירעון ובתי המשפט 
 

  המערכת המשפטית והשחקנים בשוק 2019חוק חדלות פירעון נכנס לתוקף רק בספטמבר .
הנדרשות להפעלת החוק חלק מהתקנות  .נמצאים עדיין בשלבים ראשוניים של יישום החוק

 .המצב הפוליטי בשנה האחרונהבשל טרם התקבלו 
 

 .חשוב  בתחום התאגידים, הדין בישראל לא כולל מסגרת ייעודית לעסקים קטנים ובינוניים
יתר על כן,  להדגיש, כי עלויות הליכי חדלות הפירעון עלולות להקשות במיוחד על עסקים אלו.

להמיר חוב  לעסקים אלו אין נגישות למקורות מימון כגון שוק ההון או יכולת פרקטית
 במניות.

 

 במסגרת  של חוב לארגון מחדשמסגרת ייעודית הדין בישראל לא כולל  ,בתחום היחידים
)נראה שהמסגרת לגיבוש הסדרים לאחר פתיחת הליכים ביחס  מוגנת ללא פתיחת הליכים

שלא ואילך  318ליחידים לפי ס' והמסגרת להסדר חוב ואילך  190לחובות נמוכים לפי ס' 
ואינם ערוכים לכמות ההליכים  להסדרים רבים מובילים םאינבמסגרת צו לפתיחת הליכים 

 . (הצפויה בעקבות המשבר
 

 יעדי מדיניות

 הבאים מדיניותהיעדי בתחום חדלות הפירעון צריכים להשיג את  בתקופה זו, שינויים : 
 

  .ם ייחידשל  גלישהככל הניתן, יש למנוע מניעת כניסה למצב כלכלי של חדלות פירעון
בייחוד אם של חדלות פירעון. זאת,  כלכלילמצב  קשיים תזרימיים בלבדלהם  שישעסקים ו

. "קו ההגנה" הראשון בעניין זה הוא הצעדים שאמורה קשיים אלו הם תוצאה של המשבר
 זה.בהשגת יעד לנקוט המדינה בעניין מחנק האשראי, אך גם לדיני חדלות הפירעון יש תפקיד 

 

  גם בתקופה זו .שיש סיכוי לשקם אותםועסקים שאינם מאוגדים התמקדות בתאגידים, 
שניתן לעסקים כעסק חי ההבחנה בין עסקים שאין הצדקה להמשך קיומם  עללהקפיד  חשוב

עבור גם חיונית הבחנה זו . הקושי שלהם הוא לעמוד בתשלומי חוב עבר, אך םלשקם אות
בגלל ההתפתחות הדינמית של , במקבילתאגידים שהמשבר הוא זה שהכריע את גורלם. 

אם יש הצדקה להמשך  מסוימים,ועסקים , עבור תאגידים זמן עד שיתברר דרשיי ,המשבר
 קיומם כעסק חי.

 

  .הליך קולקטיבי פשוט, מהיר וזול לטיפול בשיקום ליש לשאוף פישוט הליכים והוזלתם
ובעלי השליטה  חברות קטנות ובינוניותהוזלת ההליך חיונית במיוחד עבור  .ותאגידים יחידים

 .בהן
 

 יש להתמודד עם חשש מפני ניצול לרעה של המצב בידי שחקנים שונים. .מניעת אופורטוניזם 



 

  .ההסדרים שנקבעים בחדלות פירעון )כגון סדרי עדיפויות בין נושים( משפיעים שוק האשראי
בנושים ישפיעו  בעתידגם על שוק האשראי. ככל שיתמשך המשבר, הסדרים שצפויים לפגוע 

לנוכח החשיבות של הענקת אשראי דווקא בתקופה . כיוםלהעניק אשראי שלהם על הנכונות 
תזרימית )ר' דיון בהמשך(, יש ליצור ודאות, במידת עסקים עם מצוקה יחידים ולזו גם ל

 האפשר, ביחס לזכויות הנושים.

 צעדים אפשריים

 בהוראת שעה או באופן  להלן רשימה של צעדים אפשריים. חלק מהצעדים דורשים שינויי חקיקה(
 קבוע(. צעדים אחרים ניתנים לביצוע במסגרת חקיקת משנה או באמצעות פרשנות לחקיקה הקיימת. 

 

 הקפאת מצב. 
 

  פשיטת רגל וחדלות בהוצאה לפועלוקידום הליכי גביה הליכים מנהלי של פתיחת המשך עיכוב ,
לחייבים שכבר מתנהלים להם  פעולות  גביה ביצועהמנהלי של  בעיכובלהמשיך יש . פירעון

יש לדון בשאלה מתי נכון להפסיק את הליכים ולעכב פתיחת הליכי גביה עבור חייבים חדשים. 
)למשל שתימשך יותר למי שנפגע יותר  ההקפאה? האם נכון שההפסקה תיעשה באופן מדורג

האם נכון להפסיק את ? (או שבקשות נושה יעוכבו למשך זמן רב יותר מבקשות חייב מהמשבר
ההקפאה לפני שהוכנו מנגנוני חדלות הפירעון לטיפול ביציאה מהמשבר )למשל ברוח המוצע 

בדיון בהיקף ומשך העיכוב ניתן להיעזר בסקירה שאנחנו מכינים של צעדי הקפאה, עיכוב  ?(למטה
 ומורטוריום במדינות אחרות.

 

  להליכי חדלות פירעון. מניעת גלישה 
 

  סעיף זה נועד לעודד דירקטורים להכניס חברות לחוק חדלות פירעון 288השעיית סעיף .
כלכלי. יתר על כן, -ם למצב שבו יש משבר מקרולהליכי חדלות פירעון. הסדר זה אינו מתאי

 בישראל קיימת חוסר בהירות לגבי הגדרת חדלות פירעון שמטילה אחריות על הדירקטורים.
 

  שיחידים שלקחו אשראי נוסף במהלך  כך .( )א( לחוק חדלות פירעון2)ג( ) 163השעיית סעיף
להאריך את תקופת  שישיוחזקו כחסרי תום לב או ככאלו  לאלהיחלץ מהמשבר  כדיהמשבר 

 בטרם קבלת הפטר. השיקום שלהם
 

 ( 2ח)ד35. יש להשעות את תחולת סעיף השעיית חובת נאמן אג"ח לפתוח הליכי חדלות פירעון
לחוק ניירות ערך, אשר מחייב נאמן לסדרת אג"ח לפתוח הליכי חדלות פירעון של חברה 

 שעצרה תשלומים.
 

  .סכומים שבעטיים יוכל נושה ה קביעת הוראת שעה שתעלה אתפתיחת הליכים בידי נושה
  .לפנות בבקשה לצו פתיחת הליכים

 

 .במסגרת הוראת שעה, יש להקנות לבתי המשפט  סעדים זמניים וארעיים בידי בתי המשפט
, לרבות עוד לפני מתן צו חדלות פירעוןשיקול דעת נרחב יותר לתת סעדים זמניים וארעיים 

 )ב( לחוק חדלות פירעון.18במסגרת החלטה לפי סעיף 
 

  יש לשקול פתיחת מסלול ייעודי לחברות  מתחת לסף גודל מסוים. חברותמסלול מהיר לשיקום
וזאת בהתבסס על פרמטרים כגון גובה החוב  ,קטנות ובינוניות )לרבות בעלי מניות עם ערבות אישית(

 ניתן לכלול את הצעדים הבאים:. במסגרת זו או מספר העובדים
 



  לניהול החברה חובה למנות בעל תפקידביטול ; 
 

 אלא ימנע הברחת נכסים (, אשר לא יעסוק בניהול העסקמראש מינוי מפקח )בשכר מוגבל ,
 .ויבטיח הסדר תיקון

 

 הקלה בכללים לאישור תכנית שיקום 
 

 צמצום משמעותי של חקירות/הגשת תביעות במסגרת ההליך 
 

 :מסלול זה מתאים לעסקים שזקוקים להקפאת הליכים ו/או ארגז הכלים שמעניק  הערה
חוק חדלות פירעון לעסקים בהפעלה; עסקים שאינם זקוקים לכלים אלו יכולים לעשות 

שימוש בהסדר חוב שלא במסגרת צו פתיחת הליכים. לדיון בחשיבות ההבחנה בין סוגים 
 שונים של חברות ר' בהמשך.

 

  לשיקום יחידים.מסלול מהיר 
 

  בשלבי היציאה מהמשבר, לאחר סיום תקופת עיכוב ההליכים וההקפאה הראשונית, יש
שהכנסותיהם נפגעו  , עוסקים מורשים ושכירים,לפתח מסלול מהיר לשיקום יחידים

 מהמשבר.
 

  לא יעסוק ילווה את ההסדר ואין חובה למנות בעל תפקיד; מינוי מפקח )בשכר מוגבל(, אשר
 .או מימוש נכסים עסקבניהול ה

 

 194-196)לעומת שלבי ההליך ודרישות הרוב בסעיפים  הקלה בכללים לאישור תכנית שיקום 
 לחוק חדלות פירעון(

 

 צמצום משמעותי של חקירות/הגשת תביעות במסגרת ההליך 
 

  רצוי לבחון מה מהם וממליצים מאפייני מסלולים דומים במדינות אחרות אנחנו לומדים על
 לאמץ

 

  ביחס לחייבים יחידים שמקור חובותיהם עסקי ישולב הטיפול בחובות היחיד במסלול
 על השיקום(. 30השיקום לעסקים קטנים ובינוניים )למשל ע"י החלת ס' 

 
 

 .תאגידים: הרחבת שיקול דעת בית משפט במינוי נאמן 
 

  חוק חדלות פירעון מאפשר לבית המשפט למנות נושא משרה כנאמן, אך מחייב במקרה זה
 )ב( לחוק חדלות פירעון.  36סעיף 36מינוי נאמן נוסף. 

 

  .החובה למנות נאמן מייקרת משמעותית את הליכי השיקום, ומרתיעה חברות מכניסה להליך
המשפט נדרש למנות אחד כזה.  גם במקרים שבהם הנושים לא מתעקשים על מינוי נאמן, בית

 נחלשים במקרה של משבר כלכלי.יתר על כן, הטעמים הרגילים בעד מינוי נאמן 
 



  לפיכך, יש להקנות לבית המשפט שיקול דעת בשאלה אם נדרש נאמן נוסף. לחלופין, יש
לקבוע שקיימת חובה רק למנות מפקח ללא סמכויות ניהול ועם הסדרי שכר טרחה מותאמים 

 אחריות המוגבל. להיקף ה
 

  .צעדים נוספים ונקודות לדיון 
 

 מגזרים מסוימים.הליכים מסוימים או בב הגבלת שכר בעלי תפקידבחינת האפשרות ל  
 

  יש לבחון צעדים אפשריים למניעת "אפקט  .תזרימייםפתרונות ייעודיים לחברות בקשיים
הדבקה" בעקבות עצירת תשלומים של עסקים בקשיים לצדדים שלישיים )כגון ספקים(. 

ה להקים קרנות )או להעניק ערבויות( לרכישה במזומן של חובות שלא לדוגמא, המדינה יכול
 כאשר קרנות אלו יעסקו בגביית החוב בעתיד., שולמו

 

 מפני והלוואות בנקאיות במסגרת התכנית הממשלתית י ליחידים הגנה על סיוע ממשלת
 .עיקול על ידי נושים

 

 התייחסות לחובות מזונות. 
 

  יצירת הסדר לנטילת אשראי חדש על ידי יחידים באופן שזה לא יעוקל על ידי נושים, יקבל
( או ברמה נמוכה מעט יותר לחוק חדלות פירעון 65הסדר בס' רמת  העדיפות מסויימת )ב

ונטילתו על ידי חייב חדל פירעון לא תוחזק כהפרת חובת תום הלב של החייב )במקביל 
 (.288להוראת השעה ביחס לס' 

 

  במהלך המשבר לא תדווח למערכת נתוני האשראי   ההתחייבויותקביעה כי אי עמידה במועד
 של בנק ישראל ולחלופין כי תסומן כנובעת מהמשבר.

 

  לסיום המשבר מה הקריטריונים ויהיו זמניים מוצעים לעיל הדיון בשאלה אילו מההסדרים
 .ת שיגרהחזרה להסדרו




