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בהמשךלאישורטיוטתהחוקשבנדוןעלידיוועדתשריםלענייניחקיקה("הצעת החוק"או"חוק חדלות פירעון"
או"החוק"),הרינילפרושֹבפניכםאתהערותיהםהעקרוניותשלאגודחברותהביטוחבישראל(ע"ר)והתאחדות
חברותלביטוחחייםבע"מ,כדלקמן :


מבוא
.1

הגופים שנימנו לעיל (ההתאחדות והאגוד) מייצגים את הרוב המכריע של הגופים המוסדיים הפועלים
בישראלומכלמקום,הטיעוניםשיוצגולהלן,יפיםלכלגוףהמוכרמוצריםפנסיונים.

.2

הופתענו לגלות שבין שמות המעירים לתזכיר החוק לא מצאנו את אגף שוק ההון ,אלא רק את אגף
התקציביםבמשרדהאוצר.נבקשלתקןעיוותנחזהזה,למיצערבעקבותמכתבנו.

.3

ההוראותבנוגעלחדלותפירעוןמפוזרותכיוםבשלושהחוקים:פקודתפשיטתהרגל[נוסחחדש],התש"ם
–1980("פקודת פשיטת הרגל"),1פקודתהחברות[נוסחחדש],התשל"ג–1983("פקודת החברות")וחוק
החברות,התשנ"ט–1999("חוק החברות").2

.4

עלאףתיקוניםשנערכובפקודתהחברותובפקודתפשיטתהרגלבמהלךהשנים,עדייןליבתםשלחוקים
אלו נשענת על פקודות מנדטוריות משנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת ,אשר הן כשלעצמן
התבססועלחוקיםאנגלייםמתחילתהמאההקודמת.אךטבעיהואאפואלערוךמחדשדיניםאלו ,תוך
התאמתםלתמורותהכלכליותוהחברתיותשחלובמרוצתהשנים.3

.5

במכתבנו זה נעלה בשלב הראשון את ההערות העקרוניות יותר ,4בשים לתוצאות השליליות של הצעת
החוקלגביהנושים,שבמקרהדנןהןלגביהחיסכוןהפנסיוניבישראל.מאוחריותרנציגהערות פרטניות
לנוסחהצעתהחוקהממשלתית,כמובן,ביןהיתר,תוךזיקהלהערותהעקרוניות.

 1פקודתפשיטתהרגלחלהגםעלפירוקחברהחדלתפירעון,ראהלענייןזהסעיף353לפקודתהחברות.
2בנושאהבראהושיקוםוכןתכניותהסדר.
3אגבבאנגליהדיניחדלותפירעון החליםעלתאגידיםהוצאומחוקהחברותהאנגליעודבשנת1986בחקיקת .Insolvency Actחוקזה
תוקןבשנים2000ו-2006וקיימתעתההצעתתיקוןלחוקזה,שעדיןלאעברהבפרלמנטהאנגלי.
4אםכיפהושםלאורהקשרהדבריםהנדוניםהועלוגםטיעונינוסח.
מגדל אדגר  ,360השלושה  ,2תל-אביב ,6706054 ,ת.ד 6109302 ,9445 .טל' 03-7540142 :פקסjhalevi@firon.co.il 03-5379339 :
סניף הנגב :בניין לב הסיטי (כניסה  ,)Bהתקווה  ,2באר שבע  8489310טל' 08-6235555 :פקס08-6235556 :
סניף חיפה :העצמאות  ,104חיפה  3341103טל' 04-8554454 :פקס04-8554456 :
סניפים :רומניה ,בולגריה וסרביה ,חברים ברשת עורכי הדין הבינלאומית www.firon.co.il ,Interlaw



2-.6

הצעתהחוקמתווהרפורמהמקיפהבדיני חדלותפירעון,אשרעוצבהלנוכחהמטרותשדיניםאלוחפצים
להגשים– כשמרכזן– להביאלשיקומוהכלכלישלהחייב,ביןאםהואתאגידוביןאםהואיחיד– וזאת
לארקכדילמקסםאתההחזרלנושים,אלאגםלצורךקידומםשליעדיםחברתיים,למשלשימורמקומות
עבודהבחברהחדלתהפירעון.
דא עקא ,בהצעת החוק לא נעשה איזון נאות בין המטרות החברתיות לבין הפגיעה בקניינם של הנושים.

.7

הצעתהחוקמבקשתאיפואלהציבאתשיקומוהכלכלישלהיחיד,כערךמרכזיבהליכיחדלותפירעוןוזאת
מתוך השקפה ,שארעה לו "תאונה כלכלית" ,ולכן יש להתייחס אליו בגישה חברתית-שיקומית מבלי
להקשותעליויתרעלהמידהבמהלךהליכיחדלותהפירעוןומבלילהטביעעליו"אותקין".כלומר,הצעת
החוקשואפתלמחוקאתהקלוןהמסויםהמלווהאתפושטהרגלובכךלשלוליסודהרתעתיחשוב.

.8

עקבהמשקלהגדולשניתןלשיקומושלהחייב(היחיד)והתפיסהשארעהלו"תאונהכלכלית",נוצרתפגיעה
בלתימוצדקתבקניינםשלהנושים,אשרחלקגדולמהםיוותרמולשוקתשבורה.

.9

יודגש,כי"תאונהכלכלית"אינהנובעתמכוחעליון,אלאבדרךכללעקבהתנהלותבלתיתקינהשלהחייב
שלעיתיםאףטומנתבחובהחוסרתוםלבאוכוונתמירמה.איןמקוםלגישהמתירניתגםכאשרהתנהלות
שלהחייבהייתהאךרשלנית,למשל נטל סיכונים שאינם סבירים על חשבונם של מלווים ,ובמקרה של
הגופים המוסדיים – כספיהם של החוסכים הפנסיונים.

.10

מקסוםהגבייהמהחייבוזאתעלהרקעשחלק
מטרתםהראשוניתשלהליכיחדלותפירעוןצריכהלהיות  
מהחייביםמאופייניםבכךשהםמסתיריםנכסיםאודואגיםלהבריחםמבעודמועד ,ובדרךכללמעדיפים
בעתצרהומצוקהאתטובתםוטובתמקורביהםעלפניטובתהנושים.

.11

להליכיחדלותפירעוןהממציםאתהדיןעםהחייבישערךהרתעתי,הןכלפיחייביםשהםחסריתוםלב
והןמפניהתנהלותעסקית בקלותראש.הידיעהשהליכיחדלותהפירעוןהםקצריםונוחים יחסית,ואף
ניתןלהשתחררמהםעםהפטרתוךתקופהקצרה-רק תגביר את הפזיזות של בעלי עסק העושים שימוש
בכספם של מלווים ובסופו של דבר יניעו מלווים להיות נוקשים יותר ובררנים בעת מתן ההלוואה ו/או
ידיעהזותגרוםלהגדלתרכיבהסיכוןבריבית – תוצאותשישלהןהשלכותכלכליותשליליותעלהציבור
ועלהמשקהישראליבכללותו.

.12

הצעתהחוקמפרהאתהאיזוןביןהאינטרסשלהנושיםלשאיפהלשקםאתהחייבוהחזרתולמעגלחיים
נורמאליים ,דבר שלא רק יפגע בקניינם של הנושים ,אלא אף יחשוף נושים "עקיפים" עקב "תגובת
שרשרת"המתחוללתעםקריסתושלהחייב.

.13

למקראהצעתהחוק,לרבותדבריההסבר,מתעוררהרושם,שקברניטיניסוחהצעתהחוקראולנגדעיניהם
בעיקראתהמלוויםהגדוליםולפיכךהיטואתהכףלטובתאותןמגמותחדשותהגלומותבהצעתהחוק–
וזאתתחת הסברהשאותםמלוויםגדולים ידעו"לדאוגלעצמם"– ולאיתמוטטועקבקידומםשלערכים
מנוגדים – כי אחרת כיצד אפשר להסביר את ההתעלמות מהפגיעה הקשה בנושים האחרים .מעבר לכך

3-שגישה זו איננה ראויה 5ויש לה כאמור השלכות כלכליות שליליות ,היא גם איננה נכונה בעליל ,משום
שהיאגםפוגעתבציבורהרחבבאמצעותהחיסכוןהפנסיוניהמהווהמקורמשמעותילמתןאשראי.
.14

כידוע,כספיהחיסכוןהפנסיוניבישראלכולליםמעלטריליון.6₪

.15

חלק משמעותי מסכום זה ,המסתכם במאות מיליארדי  ,₪מושקע במתן הלוואות ואשראי ,לרבות
באמצעות מכשירים פיננסיים ,כגון :אגרות חוב סחירות ובלתי סחירות ,מתן הלוואות לסוכנים ,מתן
הלוואותלעמיתים/מבוטחים,מתןהלוואותליחידיםלמטרותשונותכוללרכישתדירות,מבנים,מקרקעין
וכיוצאבזה.

.16

ההלוואות הניתנות ע"י הגופים המוסדיים מובטחות ,בדרך כלל ,בערובות או בשעבודים ,ברמות שונות.
למשל,במתןההלוואהלרכישתדירה,משועבדתהדירהכבטוחהלהחזרההלוואה.

.17

כך שחלק ניכר מכספי החיסכון הפנסיוני מקורם במוצרים פנסיוניים תלויי תשואה .כלומר ,כל הפסד
הנובע מחדלות פירעון של החייב ,אשר לו ניתנו האשראי/הלוואה נזקף לחובת כספי חיסכון אלו,
וכתוצאה מכך גורע מהתשואה של החוסכים הפנסיוניים ואף יכול להפוך אותה לשלילית.

.18

מכאן,שלאאחת מוצאעצמוגוףמוסדיכנושה של לווה אשר נהפךלחדלפירעון ,וזאתבגיןהלוואהאו
אשראישנתנולאותולווהמכספיהחיסכוןהפנסיוני.

.19

לאצריךלהכבירמיליםעלאודותהחשיבותהרבהשלמיקסוםהתשואהעבורהעמיתיםדווקאבתקופה
זו,7בהכספיהחיסכוןהפנסיוני"רגישים"במיוחדלכלהפחתהבתשואה 8– וכלזאתעלהרקעשתוחלת
החייםעולה,וסבירשעודתעלה.

.20

לשוןאחר,מעברלפגיעההבלתימאוזנתבקניינםשלהנושים,שהואכידועמהווהזכותיסודחוקתית,בגלל
המעורבותהרבהשלכספיהחיסכוןהפנסיוניבשוקהאשראי ,הפגיעהתהיהחריפהיותר,משוםשפוגעת
בחוסכיםהפנסיוניים.

.21

איןזהסביר,ראויונכוןלהעדיףאינטרסיםשלחייביםולנקוטכלפיהםבגישהליברליתוסלחנית,כאשר
הדברעלוללפגועבכספיהחיסכוןהפנסיונישלכלעםישראל,מקטןועדגדול.

.22

אםיוזמיהחקיקהיקשו,וישאלוהאםפגיעהכזולאמתרחשתבמדינותאחרותבהןקיימתגישהליברליות
כלפיהחייב,ישלכךכמהתשובות:
.22.1

בליקשרלסוגייתכספי החיסכוןהפנסיוני,הצעתהחוקמרחיקתלכתבהגנהעלהחייב ובמתן
משקל לשיקומו .נכון שבשיטות משפט שונות קיימות הגנות אלו או אחרות על החייב ,שאינן
קיימותכיוםבדיןהישראלי ,אךהצעתהחוקהרחיקהלכתמעברלהן,ולאכללהאתהאיזונים

 5קניינםשלגופים/מלוויםגדוליםאיננוצריךלהיותהפקר–וההגנהעלהקנייןכזכותיסודאינהתלויהבגודלושלבעלהקניין.
 6לפי דו"ח הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ,סכום זה עמד בסוף  2014על  1.26טריליון .₪
 7לרבות בטווח הבינוני.
 8עקב התשואות הנמוכות בשוק ההון.

4-הקיימים בשיטות אלו (אגב הצעת החוק אינה הולכת בתלם שיטת משפט אחת אלא מבצעת
cherry pickingלטובתהבראתוו/אושיקומושלהחייב).
.22.2

במדינותהמערבמבנהקרנותהפנסיההואשונה.אצלנוקלטנואתהמודלהצ'יליאני,9אךאיןזה
המודלהרווחבארצותהמערב.בשניהיבטים,האחד,קיימתשכבהראשונהשלפנסיהאשראינה
מבוטלתאשרמקורהבתקציבהמדינה .10לשכבהשנייהאושלישית,מתווספתפנסיהשמקורה
בחסכוןבמסגרתהעבודה, המוסדרתבדרךכללעלידיהמעבידו/אוהאגודהמקצועי.גםכספי
חיסכוןזהאינםמושקעיםבמלואםבשוקההון.

.22.3

המצב הוא אפוא שבמדינות המערב ,אשר שימשו השראה למגמות החדשות הגלומות בהצעות
החוק,הפגיעהבכספיהחיסכוןהפנסיההיאקטנה,ככלשיכולהלהיווצר.

.23

המסקנה המתבקשת היא ,שיש למתן את "ההליכה" לקראת החייב ,הן במישור המהותי והן במישור
11

הפורמאלי-דיוני ודווקאלחזקאתמעמדםשלהנושים,אולחילופיןלקבועכלליםשונים כאשרמקורה
שלהנשייההואבכספיחיסכוןפנסיוני.
.24

כדי להסיר ספק ,כמובן שאם ההבראה של החייב תגביר את הסיכוי לקבל החזר גבוה יותר לנושים –
הבראהזורצויהלכלהדעות.

.25

לאחר דברי אקדמה אלו נפרט להלן את ההערות המהותיות ,אשר כמובן מועלות ,בין היתר ,על בסיס
הדבריםשהוצגולעיל,אךלארק.לקראתהדיוניםבוועדהאודותהסעיפיםהשוניםנתייחס ביתר פירוט
לנוסחי הסעיפים השונים.

חלק א' :כללי
מטרות החוק
.26

מטרתהחוק ,כפישמנוסחתבסעיף  1להצעתהחוק ,משקפתאתהיעדר האיזוןשתוארבהרחבהבמבוא
למכתבזה,היינובין"צרכי"החייבלביןזכויותהנושים,קלוחומרזכויותהחוסכיםהפנסיונים.

.27

כידועלסעיףהמטרות,אשרהונהגבחקיקהבשניםהאחרונות,ישערךפרשנילאמבוטל.

.28

בהמשךלגישהשישליצוראיזוןסביריותרכאמור,ישלהחליףאתהסדרשלסעיפיםקטנים()1ו,)2(-כך
שעניין מיקסום שיעור החוב שייפרע יצוין בס"ק ( .)1בנוסף ,ההתבטאות "להביא ככל האפשר לשיקומו
הכלכלישלהחייב"עלולהלהביאלפרשנותשהמחוקקלאהתכווןאליהובוודאישלאבהתאםלאיזוןראוי.
לפיכךישלשנותאתנוסחושלס"קזהעלמנתשישקףאיזוןסביר,כלומרלהוסיףאתהפסקה"בהתחשב
בזכויותהנושים" או"בשיםלבלזכויותהנושים",כךשהנוסחשלס"ק( )1הנוכחי 12יהיה:"להביאככל
האפשרובשיםלבלזכויותהנושים[בהתחשבבזכויותהנושים]לשיקומוהכלכלישלהחייב".

 9היינו , בבסיסוהצבירהבהתאםלהפקדותבפועלוהתשואהשתושגבשוקהחופשי,ללאסבסודממשלתיאומעורבותממשלתית.פועל
יוצא מכךהואהתאמתאפיקהחיסכוןלמאפייניםמסויימיםשלהעמית.
10יש מקומותשלשכבההזומתווספתפנסיהמהביטוחהלאומיויששהיאמאוחדתעםהפנסיהממקורממשלתי.
11היינו,הליכיחדלותהפירעון.
12שיעבורכאמורלהיותסעיף)2(1

5-המבחן לחדלות פירעון
.29

בסעיף2לחוקאומץ"המבחןהתזרימי"כמבחןהבלעדילקביעתחדלותהפירעון,היינוהעדריכולתפירעון
שוטףשלחיובים.אכן,לכלהדעות,ראוימבחןזהלשמשכמבחןהמרכזילחדלותהפירעון.ואולםקיימים
עסקים,אשרלגביהםהמבחןהזהאינותקף,אלאישלהיזקק "למבחןהמאזני",אחרת עסקיםהמצויים
בחדלות פירעון ,לא יחשבו ככאלה ,בגלל מלאי נכסי נזיל וזמין ,שיצור יכולת תזרימית לקיים חיובים
בתקופהלאמבוטלת.

.30

דוגמאותלכךהם:בעליעסקיםהמחזיקיםהוןחוזרבסכומיםניכריםלרבותבקבוצותהמרכזותומנהלות
אתהמלאיהכספיבמסגרתאחתמרכזית;בעליעסקיםשישלהםמלאיגדול,אשרניתןלממשובקלות,אף
במחירי היצף ( ,)dumpingעסקים שזרם התקבולים מקדים את זרם ההוצאה -וכך ידחה המועד של
תחילתחדלותהפירעון.

.31

לפיכך מוצע לאפשר לאינסטנציה המחליטה על חדלות הפירעון לעשות שימוש במבחן המאזני ,אם סוג
וטיבהעסקידרשוזאת,וניתןלחייבאותהלנמק אתהסיבותלהיזקקותלמבחןהמאזניוהעדריישומושל
מבחןהתזרימי.

חלק ב' :הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד
הליכי שיקום והפעלה
.32

כידוע לכל ,הליך שיקום של תאגיד שנקלע לקשיים כלכליים לא אמור לפגוע בזכויות הכלכליות של
הנושים.אמנם,לשיקוםחשיבותגדולה,אךקיים חששכיבעליהמניותבתאגידיםאלויעשושימושלרעה
בהליכי הבראה על מנת להפעיל לחץ על הנושים ולהשיג וויתורים הנוגעים לשמיטת חובות או יתרונות
אחרים.

.33

לפיכךנדרשמנגנוןשיכריע,במהירותהאפשרית,מהוהפתרוןהיעילוהנכוןלתאגידבקשיים,הבראהאו
פירוק .עם זאת ,יש לקחת בחשבון את החשיבות בטיפול בנושים ובשמירה על האינטרסים שלהם ועל
זכיותיהםהקנייניותבמסגרתהליכיםאלו.הליךההבראהלאאמורולאצריךלפגועבזכויותהנושים,אלא
רקככלשהדברנדרשלשםהצלחתהליךהשיקוםתוךפירעוןמרבישלהחובות.

.34

הצעת החוק משנה את הדין הקיים בכך שהיא קובעת נקודת פתיחה משותפת להליכי הבראה והליכי
פירוק עקבחדלותפירעון .בקשהלפתיחתהליכיםתוגשבאופןאחידוביתהמשפטיכריעאםתאגידהוא
חדלפירעוןורקלאחרמכןיקבלהכרעהלגבימסלולהטיפולבו.

.35

חשובבמיוחדלצייןאתסעיף 17להצעתהחוק,לפיוביקשתאגידבבקשהלצופתיחתהליכיםלהורותעל
הפעלת התאגיד וסבר בית המשפט כי אין במתווה הראשוני לשיקומו הכלכלי של התאגיד שהוגש ,כדי
להוות בסיסכלכלימספקלמתן  צופתיחתהליכיםהמורהעלהפעלתהתאגיד,יאפשרלתאגידלתקןאת
המתווה הראשוני שהגיש  או לחזור מבקשתו לצו .סעיף זה מעניק בפועל לתאגיד יוזם ההליך שליטה
במסלולאליויגיעהתאגיד:תיקוןהבקשהאוחזרהמהבקשהואילוהנושיםעשוייםלמצואעצמםנטולי
השפעהשלממשעלהבחירהביןפירוקלהבראה.

.36

ישאפואלקבועמבחניםנוקשיםיותרלמסלולשלהפעלה(בעקבותיונבחניםההבראהוהשיקום).

6-תקופת הפעלה בתקופת השיקום
.37

אחדמהתנאיםהמצטבריםלקבלתהחלטהעלהפעלתהתאגידלשםשיקומוהכלכלי,קבועבסעיף(23א)()1
להצעת החוק המורה , כי בית המשפט צריך להשתכנע ,בין היתר ,כי קיימים אמצעים למימון הוצאות
הכרוכותבהפעלתהתאגיד.ראוילהבהירכיהכוונהלמימוןהוצאותההפעלהבאופןשלא"יכרסמו"בנכסי
הנשייהולאיעניקויתרוןלנושהבגין"חובותהעבר",וזאתכדילשמורעלעיקרוןהשוויוןולמנועיתרוןשל
נושיםשהםספקיםשלהתאגיד.בנוסףראוילקבועקריטריוניםנוספיםהשולליםאתההפעלה,כגוןשברי
כיאיןתועלתבה.

.38

זאתועוד,סעיף57להצעתהחוקמורה,שאםניתןצולפתיחתהליכיםלגביתאגידובית המשפט הורה על
הפעלתו –יפעילהנאמןאתהתאגידכעסקחיללאצורךבקריטריוניםאומבחניםנוספיםעלאלושבסעיף
(23א)()1להצעתהחוק.כלומר,לפיהצעתהחוקמרגעשהורהביתהמשפטעלהפעלה ,עלהנאמןלהמשיך
ולהפעילאתהעסק באופןטבעיוכדברשבשגרה.אםכך,מתבקשכייקבעובחוקקריטריוניםאומבחנים
להחלטה  עלצורתההפעלה והיקפה על ידי הנאמןכבר בשלבזה,כדילאלהמשיך להפעיל עסקיםבלתי
יעילים או כאלה שעלולים לפגוע בסיכויי השיקום או בנושים; כל זאת נחוץ עוד לפני הכנת תכנית
השיקום[.בכלמקרה,יש להבהיר בחוק  שההפעלהתהיהרקכלעודמתקיימיםהתנאיםהקבועיםבסעיף
23וכילביתהמשפטתהאסמכות"לחזור"מההחלטהלהפעילאתהחברה.

.39

סעיף80להצעתהחוקמורה,כיבמקביללהפעלת התאגיד,יכיןהנאמןתכניתלשיקומוהכלכלי.היהראוי
שיקבעוהוראותבנוגעללוחזמניםלהכנתהתכנית,ביןשהואיקבעעלידיביתהמשפטוביןשיקבעעלידי
הנאמן באישור בית המשפט ,וזאת על מנת ליצור מסגרת זמנים להכנת התכנית ובכך למתן את החשש
ל"גרירתרגליים"  שלהנאמן,שהריעריכתהשלתכניתשיקוםהיאמלאכהמורכבת,הכרוכהבמכלולשל
שיקוליםובעיות,לרבותמשוכותשישלעבוראותן.

אשראי חדש
.40

סעיף  65להצעתהחוקמגדיר מהו "אשראיחדש" ומתירלנאמן להתקשרבחוזהלקבלתאשראיהדרוש
לשםמימוןפעילותושלהתאגידבהפעלה,אולקבועמסגרתאשראישהנאמןיהיהרשאיליטוללשםמימון
הפעילותכאמור,והכללמטרותובתנאיםשיקבעביתהמשפט.

.41

לאורסעיף(65ב)להצעתהחוק,נתונהלהחזרשלאשראיחדשעדיפות,היינודינושלההחזר,כדיןהוצאות
בהליכיפירעוןחדלותפירעון(כלעודביתהמשפטלאקבעאחרת).

.42

ס"ק(65ג)מאפשרלביתהמשפטלהתירלנאמןליטולאשראיחדששפירעונויובטחבשעבודעלנכסמנכסי
קופתהנשייהאובשעבודנדחהבדרגהעלנכסמשועבד.

.43

יתרעלכן,במקרהשבו"...קבלתהאשראי חיוניתלשיקומו הכלכלישלהתאגיד"...רשאיביתהמשפט
להתיר לנאמןליטולאשראיחדש שפירעונויובטחבשעבודנכסשכבר משועבד(באותהדרגה) 13– ובלבד
שתינתןלבעלהשעבוד"הגנההולמת".14

 13ראהס"ק(64ד)לחוק .
14ראההגדרתמונחזהבסעיף4לחוק .

7-.44

לטעמנוישלתקןאתההוראותדלעיל,כדלקמן:
.44.1

התנאיהמורהכי"קבלתהאשראיחיוניתלשיקומוהכלכלישלהתאגיד"צריךלחולגםכאשר
האשראיהחדשמובטחבנכסהשייךלנכ סיהנשייה,אףאםאינומשועבד.כשםשאיןלפגועבנכס
משועבד,כךגםאיןלפגועבמקורלהחזרה חובותלנושים,היינונכסיהנשייה,אלאאםהפגיעה
חיוניתכאמור.

.44.2

בנוסףראוילקבועתנאימנחההמורה,כילאורמטרתהאשראיהחדשקיימתסבירות[גבוהה]
שנטילתהאשראיהחדשתשפראתמצבםשלהנושיםאותעניקלהםיתרון,אלמלאקיומםשל
כספיהאשראיהחדשלרשותהנאמן.כידוע,בנסיבותבהןמצוי עסקבחדלותפירעון קייםחשש
טבעישמאייזרקכסףטובאחריכסףרע.15

.45

ראייהמאוזנתשלהאינטרסיםמחייבתאפואלקבלאתהשינוייםהמוצעיםבנוגעלאשראיחדש.

פעילות ועסקאות בנכסי תאגיד בהפעלה
.46

הצעתהחוקחסרההגדרהל"נכסימזומן" שהםנכסים נזילים השקוליםלמזומן,כגוןמסמכיםסחירים,
פיקדונות,ניירותערך,תקבוליםמצדשלישיאוזכויותלנכסיםכאמור,לרבותתשלומיםמכוחהסכם,דמי
שכירותאודמישימושבנכסים,וכלנכסדומהאחר.

.47

הגדרהכזונדרשת על מנת לחייב את הנאמן לקבל היתר מאת בית המשפט לצורך שימוש בנכסי המזומן
המכלה אותם ,גםבמהלךעסקיםרגיל.הטעםלדרישהזונהיר ,כלשימושהמכלהנכסשקוללמכירתו או
למימושו,ולכןצריךלהיעשותבאישורמוקדםשלביתהמשפט .16אמנםבהצעתהחוקנעשהתיקוןמסוים
בהקשרזה,והכוונהלסעיף63הקובע,ביןהיתר,שתשלוםבאמצעותנכסמזומןכאמור,מהווהמכירהשל
אותו נכס  -ואולם הסעיף מוגבל רק לנכס מזומן משועבד ,בין בשעבוד קבוע ובין בשעבוד צף  -ואילו
הקביעהצריכהלהיותלגביכלנכסמזומן,הגםשהפגיעהבנכסכזהשאינומשועבדהיאפחותחריפה.17

אישור התכנית ע"י החברים בתאגיד במקרה של עודף נכסי
.48

סעיף 83(ב)להצעתהחוקמורה ,שאםסךנכסיושלהתאגידעולהעלסךחובותיווהתמורההמוצעתלכל
נושה לפי הצעת התכנית לשיקום כלכלי שווה למלוא סכום חוב העבר שבו הוא נושה ,יורה ביהמ"ש על
הבאתה של תכנית השיקום גם לאישור חברי התאגיד .לדעתנו ,סעיף זה טומן בחובו קשיים ,מהטעמים
הבאים:
ראשית,הדברמחייב ביצוע הערכת שווי לנכסי התאגיד וזאת כדי לוודא שאכן מתקיים התנאי של עודף
נכסי.מעברלעלויותהכבדותשיועמסועלקופתהנאמןבשלביצועהערכותשוויומעברלקשייםבביצוען,18
עצם החובה לערוך הערכות שווי טרם הגשת הבקשה לכינוס אספות ,תסרבל את ההליך ועשויה להביא

15מימרההנובעתמניסיוןהחיים .
16שהריתשלוםבאמצעותנכסמזומןמכלהאותו.
17כיהפגיעה"מתפזרת"עלכלהנושיםהרגיליםולארקבעלהשעבודבלבד .
18 למשל:כאשרנדרשלהעריךנכסיםבחולאוהצורךלהעריךשווינכסיבחברהחדלתפירעון,דברהכרוךבחוסרוודאות.

8-לבזבוזזמןיקר,הנדרשלהכנתהערכותשווי.יש לזכור שהליך חדלות הפירעון נמצא במצב רגיש מבחינת
לוח הזמנים שיכול להשפיע על הצלחתו.
שנית וחשוב יותר ,בהתאם לדין הקיים ,וכפי שנקבע פעמים רבות בפסיקה ,האינטרס של בעלי המניות
בהליכיהסדרנחותמאינטרסהנושים,ועלכןהמעמדשלהםבאספותהוא"נדחה"עדכדיכךשלרובאין
חובה בכינוס אסיפה של בעלי המניות (אלא אם מבוצע שינוי בהון המניות של החברה) .ראה לדוגמא:
פש"ר(ת"א) 3706/09שטנג בנייה והנדסה בע"מ [פורסםבנבו];פר"ק(ת"א) 37456-06-14חברת אורכית
תקשורת בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי(פורסםבנבו, .)22.07.2015
סעיף זה גם מנוגד להלכה הפסוקה אשר שללה את זכאותם של בעלי המניות של חברה בהליכי חדלות
פירעון להצביע על ההסדר המוצע [אם לא נשארים נכסים לחלוקה לבעלי המניות] 19מהטעם שבעת
ההצבעהעלההסדרלאברורהעדייןמידתהאחריות,אםבכלל,שלבעליהמניותשהםבעלישליטהלמצבו
הבעייתישלהתאגיד.
שלישית ,הח שש הוא כי הסעיף הנ"ל יפורש ,בפרט נוכח חוסר הבהירות הקיים בנוגע לשווי נכסי חברה
במצבשלחדלותפירעון,באופןשנדרשתאסיפתבעלימניותבמקריםרבים,ובכךיינתן לבעלי המניות כוח
למנוע את ההסדר ,כאשרידועכילבעליהמניותלרובאינטרסיםשוניםמהאינטרסיםשלהנושים(מהגם
שלעיתיםהםאחראיםבאופןכזהאואחרלמצבאליוהגיעההחברה) .
.49

על-כן אנו סבורים כי יש לתקן את הסעיף 20באופן שלא יידרש אישור של אסיפת החברים .כדי למנוע
קיפוח חס וחלילה של בעלי המניות ,ניתן לקבוע הוראה שבמקרה שבו ברור ונהיר על פני הדברים ולפי
הדוחות הכספיים האחרונים ,שערך הנכסים עולה על ערך החובות (בהנחה כמובן שמדובר במקרה שבו
הדוחותהכספייםמשקפיםאתהערךהאמיתישלהנכסים),יאזןביתהמשפטגםאתהאינטרסיםשלבעלי
המניותבמסגרתשיקוליולאשראתהתכנית,ככולשישצורךבכך.

קביעת אסיפות "סוג"
.50

סעיף(84א)להצעתה חוקקובעכיאישורהתכניתצריךלהינתןבאספותשייערכובנפרדבכלסוגשלנושים,
תוךהגדרהמהו "סוג":"קבוצתנושיםאוחבריתאגידשלהםענייןמשותףבנוגעלתכניתלשיקוםכלכלי,
המובחן באופן מהותי מעניינם של שאר הנושים או חברי התאגיד" .לעומת זאת הגדרת "סוג" בסעיף
(350א)1לחוקהחברות,מורה:"קבוצתנושיםאובעלימניותשלהםענייןמשותףבנוגעלהסדראולפשרה,
המובחןבאופןמהותימעניינםשלשארהנושיםאובעליהמניותואשר מצדיק קיום אסיפה נפרדת".

.51

השוואה ביןההגדרההחדשה המוצעת של"סוג"לבין הגדרת"סוג"בסעיף(350א)1לחוקהחברותמעלה,
שבהגדרת "סוג" בסעיף (84א) להצעת החוק נשמטה הסיפא שבסעיף (350א )1הנ"ל ,היינו :" ...ואשר
מצדיק קיום אסיפה נפרדת".לדעתנואיןמקוםלמחיקתסיפאזו,וישלהותירלביתהמשפטשיקולדעת
להחליט,האםהשונותהמהותיתבאינטרסיםמצדיקהקיומןשלאספותנפרדות,ובכךלצמצםאתהמספר
האספות לאלו שאכן נדרשות .אין צורך להכביר מילים על כך ,שאספות הסוג הנפרדות הן עקב אכילס

 19רע"א  8417/11נמי נאמנויות בע"מ נ' עורך דין ישראל ברגרזון ,כונס נכסים לחברת נ.י.ל.י נדל"ן בע"מ (בכינוס) (פורסם בנבו.)7.5.2013 ,
 20כמו כן ,גם את סעיף (343ב) היוצר מנגנון זהה לגבי הסדר חוב בלא צו פתיחת הליכים.

9-בהשגתושלהסדרחובאואישורה שלתכניתשיקום -ולכןרצוילהקטיןאתמספרן,כמהשיותר,אפילו
שקיימתשונותאינטרסיםמהותית,כלעודישהצדקהלכך.
.52

יש אפוא להוסיף בהגדרת "סוג" בסעיף (84א) את הפסקה :"ואשר מצדיקה קיום אספה נפרדת" ,בין
היתר,מהטעמיםלעילוהבאים:
.52.1

כפישאףנקבעבפסיקהלאפעם,סיווגלקבוצותרבותמדיפוגעבעיקרוןשלקבלתדעתהרוב,
ומאפשרלקבוצותמיעוטאסיפהנפרדתוהכשלהאפשריתשלאישור ההסדר.ראהלדוגמאפר"ק
(ת"א)30039-08-14פרופיט תעשיות בניה בע"מ נ' הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ (פורסםבנבו,
.)26.02.2015

.52.2

דעתנוהיאכיישלחזקאתהעיקרוןלפיויחולקוהאספותלכמהשפחותתתיסוגיםוזאתכדי
למנוע"סחטנות"מצדנושיםואףהכשלתםשלהסדרים.לאורזאתאנוסבוריםכיישלחדדאת
סעיף(84א)בהקשרזהולהותיראתהסיפאשהייתהקיימתבס'(350א)1לחוקהחברות-היכולה
לתתבידיביתהמשפטעוגןכדילמנועריבוישלאספות,אשרעלוללסכל אתאישורההסדראו
התכנית.21

.53

סעיף84 (ב)להצעתהחוקמסדיראתזכותושלנושהאובעלמניותלהצביעבאספההרלבנטיתוכןאתכח
הצבעתו.בהקשרזהאנחנומוצאיםלנכוןלהעיר,כדלקמן:
.53.1

הסעיף ,כפי שמנוסח בהצעת החוק ,אינו ברור דיו ,ומכל מקום אינו עולה בקנה אחד עם
הפרקטיקההנהוגהכיום.

.53.2

הלכהלמעשה,איןבאפשרותהנאמןלהכריעבזכותושלכלנושהאוחברתאגידלהצביעבאספה
הרלבנטיתולקבועטרםכינוסהאספותמהושיעורהחובשלכלנושה -והחובהלעשותכן,תעכב
מאודאתכינוסהאסיפות,באופןשעשוילפגועבאישורםשלהסדריםמוצעיםותסרבלמאודאת
הליךאישורהתכניתאוההסדר.

.53.3

דעתנוהיאכיישלקבוע,כפישנהוגכיום,שכוחההצבעהבאספותהנושיםיוקנהבהתאםלסכום
המצויןבתביעותהחובשלכלנושה(כמובןמבלישיהיהבכךכדילאשראתתביעתהחובלגופה)
וכי זו תהיה ברירת המחדל .עםזאת ,כדילמנועניצוללרעהשלהוראהזועלידינושים,תינתן
לבעלהתפקידהסמכותלהשוותביןסכוםהחובהמוגשלביןסכוםהחובהמופיעבספריהחברה,
ואם מצא הנאמן שיש סטייה משמעותית ,יהיה רשאי להגביל את כוח ההצבעה או לשללו,
בהתאם .באופן כזה יכריע הנאמן בזכות ההצבעה או בכח ההצבעה ,רק בחלק הקטן של
המקרים.

שיקולים לאישור התכנית
.54

סעיף 86להצעתהחוקהמוצעקובעהוראותלגביאישורהשלתכניתהשיקוםע"יביתהמשפט.ס"ק(86ב)
איננו מונה את כל השיקולים שעל בית המשפט לקחת בחשבון בעת שעליו להכריע ,האם לאשר את

 21הדברים גם רלבנטיים לסעיף (323א) להצעת החוק ,המצוי בחלק הדן בהסדרי חוב  בלא פתיחת הליכי חדלות פירעון ,אשר מפנה
לסעיף(84א).

10-התכנית,אלאמציין שיקוליםהנוגעים"להוגנותההליך"כמבחןמרכזילאישורהשלהתכנית,כאשרבצד
סוג שיקולים אלו ,קובע הסעיף שבית המשפט רשאי לשקול גם שיקולים הנוגעים לעובדי התאגיד או
לטובתהציבור.
.55

"הוג נותההליך"הואמושגשנעשהבושימושבעיקרביחסלהליכיםפלילייםולאברורמדועהצעתהחוק
מאמצת אותו כשיקול מרכזי לאישורה של תכנית .אין לכחד שהתנהלות פרוצדוראלית נאותה והוגנת
חשובה לעניין קבלת החלטות באספות הנושים .ואולם ,אין זה הנימוק המרכזי ,אלא המבחן המרכזי
המהותי הוא דווקא האיזון שעל בית המשפט לערוך בין האינטרסים הרב קודקודיים ,אשר מאפיינים
תכניתשיקוםובמיוחדכאשרנתגלעהמחלוקתביןקבוצותהנושיםהשונות.

.56

מוצעאפוא,שהמבחןהמרכזייהיההיעדרפגיעהבשיעורההחזרלנושיםוהיעדרקיפוחאוחוסרהוגנות
כלפי סוג מסוים  של נושים בהשוואה לסוגי הנושים האחרים .הקיפוח וחוסר הוגנות ייבחנו לא בצורה
מתמטית ,אלא בהתחשב בזכויותיהם המקוריות של הנושים ,סדר הקדימות ביניהם ,טובת כל הנושים
בכללותםוכיוצאבזה.

.57

ראוילטעמנוליתןלביתהמשפטסמכותמפורשתלקבוע תנאיםלאישורהשלתכניתהמשפיעיםעלתוכנה
גםאםלאהועמדולהצבעה.

תנאים לכפיית הסדר
.58

סעיף88 להצעתהחוקמנחהאתביתהמשפטשלאלאשרתכניתלשיקוםכלכלית:"אםשוכנעכיהתמורה
שהוצעהלנושהשלאתמךבהצעהנמוכהמהתמורהשאותונושההיהמקבלבפירוקהתאגיד".22נראהלנו
שאין מקום להתערבות כל כך קטגורית ,היינו לאסור כליל אישור של תכנית ,אשר יכולה להביא למצב
כמתוארלעיל,שאגבהואקשהלהערכה.דרךהמלךהיאדווקאשמבחןזהיהווהשיקולבעיניביתהמשפט,
אךלאתנאיבליעבור,וזאתמהטעמיםהבאים:
.58.1

לפי הדין הקיים ,בית המשפט של חדלות פירעון אינו נוטה (לבד ממצבים קיצוניים וחריגים
ביותר) ,להתערב בשיקול דעתה של אסיפת הנושים .ראה לדוגמא :פר"ק (ת"א) 11478-06-13
אי.די.בי .חברה לאחזקות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי[פורסםבנבו](.))17.12.2013

.58.2

בהתאם לכך הסיכוי ,בהתאם לדין הקיים ,שנושה בודד ימנע אישורו של הסדר ,שמקובל על
רובםשלהנושים,כמעטואינוקיים.ואילוסעיף88להצעתהחוק קובע עקרון מנוגד לגמרי,לפיו
אףאםאסיפתהסוגאישרהאתההסדר,יכול נושה בודד למנוע את אישור ההסדר באםיוכיח
כיהתמורהשתתקבלבהסדרתהיהנמוכהמהתמורהשאותונושההיהמקבלבפירוק.

.58.3

מעברלעובדהכי לדעתנו הוכחתהתמורהשיקבלנושה בפירוקהינה קשהלכימות,אזי המסר
העולהמהסעיףהנ"להינוכיכלנושהיכוללמנועאישורושלהסדר,מסרהמנוגדלדין הקיים,
לתכליתהחוקהמוצעולדיןהרצוי.

.58.4

יכוליםלהיותמצביםשהפגיעההיאקלהאוזניחה,כךשאיןזהנכוןוסבירכיתמנעאתההסדר.

 22בעקבותסעיף350יג(.א)(()2א)לחוקהחברות:"אםלאיאושרוהפשרהאוההסדרלאיהיהמנוסמפירוקהחברהוהתמורה שהוצעה
לסוג שלא הסכים לפשרה או להסדר אינה נמוכה בערכה מהסכום שאותו סוג היה מקבל בפירוק החברה;"

11-.59

לפיכך החוק צריך להורות כי על בית המשפט לשקול לפני האישור את הפגיעה האמורה ולקחת אותה
23

בחשבון ,לרבותעוצמתה,אךלאלמנועאותוקטגורית(כמובןככולשהפגיעהתהיהחריפהיותר כךיטה
ביתהמשפטלסרבלאשראתהתכניתאוההסדר,למרותהאישורשנתקבלבאספות).
פירוק
.60

הצעתהחוקקובעתשנימסלוליםלפתיחתםשלהליכיפירוקומתןצופירוק עלידיביתהמשפט;האחד,
בהתאם לסעיפים  95-100להצעת החוק ,היינו רק לאחר שהתחוור לבית המשפט כי אין סיכוי סביר
לשיקומו הכלכלי של התאגיד או כי המשך הפעלת התאגיד יפגע בנושים 24 -והשני עקב עילות המנויות
בסעיף 342ו .לחוק החברות ,25שלא על רקע חדלות פירעון ,כגון :החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא
תפורקבידיביתהמשפט;החברהלאהתחילהבעסקיהתוךשנה26.

.61

כלומר,לפיהצעתהחוק,לאניתןלנקוטכלפיתאגידחדלפירעוןבהליכיפירוקעלידיביתהמשפט,כלעוד
לאעובריםאתהמשוכהשלניסיוןהשיקום.27

.62

להשלמתהתמונהיצויןכיסעיף342יב( )2לחוקהחברות,כפישמוסףבהצעתהחוק,מחילעלתאגידכנגדו
ניתןצופירוקלפיחוקהחברות(המסלולהשנילעיל)אתההוראותבחוקהמוצעבדבר הקפאתהליכים,28
אלא אם בית המשפט הורה אחרת. 

.63

קיימיםמקריםלאמעטיםבהםנהירשאיןתוחלתלהליךהשיקוםשלהתאגידחדלהפירעון–ויש לאפשר
באותם מקרים מובהקים שאינם טעונים בירור נרחב ומורכב ,להתחיל בהליכי הפירוק ללא חיוב לעבור
בוויה דולורוזה של מסלול הליכי השיקום–ובכך"יחסך"זמןיקרבמהלכועלוליםהתאגידחדלהפירעון,
בעליהשליטהבוומנהליולבצעפעולותאסורותופוגעניותבנושים29וכןיחסכוהוצאות.

.64

יצויןשממילארשאיביתהמשפט,גםבמהלךהפירוקלהורותעלהפסקתהפירוקוהפעלתהתאגידלשם
שיקומו הכלכלי ,אם מצא שיש סיכוי סביר לכך ,קיימים אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת
התאגיד וכיהדברלאיפגעבנושים .30כךשניתןבהחלטלהתחילבפירוקבמקריםשנחזיםעלפניהםכלא
מתאימיםלהפעלהשהואצעדמקדיםלשיקום.

.65

בנוסף ,יש לחדד את המבחן שבסעיף (94א) 31לפיו :" ...וכי המשך הפעלת התאגיד יפגע בנושים."...
מטעמיםמובנים,ראוישהמבחןיהיה:"...וכיהמשךהפעלתהתאגידעלוללפגועבנושים."...

23במונחיםמוחלטים(כמותיים)אובאופןיחסי(כשיעורמהחוב).
24ראהס'(94א)להצעתהחוק.
25כפישמוסףבסעיף360להצעתהחוק.
26וכןלמשל,כאשרהחברהמגיעהלמבויסתוםאופועלתתוךעשייתמעשימרמה.
27ראהגםסעיף342ד(.א)לחוקהחברותכפישמוסףבסעיף360()9 לחוקהמוצע:"מתקיימיםלגביחברההליכיחדלותפירעון,לאיחלו
הליכיפירוקלגביהלפיחלקזה".
28הקפאתהליכים,אךלאשיקוםוהבראה.
29 כגון,הברחתנכסים,הסתרתוו/אוהעלמתומידע,פסקזמןשיאפשרלתכנןכיצדלמלטנושאימשרהמאחריותוכיוצאבזה.
30ראהסעיף98לחוקהמוצע .
31המתייחסלהפסקתהליכיהשיקום.

12-.66

סעיף 342כב(ג) לחוק החברותהמוצע ,דןבביטולהליכיהפירוקוהוא מורה,ביןהיתר,כי הביטול"אינו
פוגעבתוקפםשלמכירה,העברהאותשלוםאופעולהמשפטיתאחרתשנעשוכדיןלפניהביטול"– נכון
יותרלטעמנובמקוםהשימושבמילה"מכירה"לעשותשימושבמילה"עסקה"–שמשמעותהרחבהיותר.

.67

במסגרתהתיקוניםבחוקהחברות הוסףסעיף342כד,הקובעכיחברהרשאית לקבלהחלטהמיוחדתעל
פירוקהמרצון ,אםהדירקטוריםשלהחברהנתנותצהירכושרפירעוןלפיסעיף342כה ,הקובעכיתצהיר
כושרפירעוןיינתןבידיכלהדירקטוריםבחברהאורובם-לפיובדקוהיטבאתמצבעסקיהחברהולדעתם
יכולההחברהלשלםאתחובותיהבמלואםבתוך 12חודשיםמתחילתפירוקה . ואולם,במקריםרביםלא
ניתןלסייםאתהפירוקמרצוןתוךשנה ביןעקבהליכיםמשפטייםתלוייםועומדיםוביןעקבהצורךלקבל
שחרורמשלטונותהמסוכיוצאבזה.32מוצעאפואלהבהיר,אחת ולתמיד,שהתצהיראינומהווההערכהאו
התחייבותלסייםאתהפירוקמרצוןתוך12חודשים,אלאעליכולתהפירעוןבלבד.

חלק ג' :הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד
כללי
.68

כאמור,הצעתהחוקנוטהמעברלנדרשלטובתהחייבים,במיוחדהיחידים,ורואהבהםכמישארעהלהם
"תאונה כלכלית" – גישה זו עלולה להוביל לפגיעה בעקרון כיבוד החוזים בכלל ,והענקת אשראי בפרט.
נטייהיתרהזובאהלידיביטוי חריף במיוחדבסעיפיםהעוסקיםבמתןהפטרובסמכויותשניתנולממונה
ולרשותהאכיפהלהורותעלמתןההפטר.

פתיחת הליכים לגבי יחיד
.69

לפיסעיף( 104א)להצעתהחוקרשאייחידלהגישלממונהבקשהלצולפתיחתהליכיםואילוהבקשהשל
נושהמוגשתלביתהמשפט(ראהסעיף(109א)לחוק).איןמקוםלהבחנהזומאחרשהגשתבקשהשליחיד
לממונהולאלביתהמשפטיכולהלהיותמנוצלתלרעה.

.70

יתר על כן ,קרוב לוודאי שבקשות של נושים יוגשו ע"י קבוצה קטנה של עורכי דין שיתמחו בעניין ,דבר
שיכולליצורדינמיקהשליחסיםעםהממונה,אשראיננהרצויה,לכלהדעות.

.71

זאתועוד,ישלהניחכימהרמאודייווצרעומסאדירעל הממונה,משוםשאותהיראהשלבעלי דיןכלפי
ביתהמשפט,לאתהיהקיימתבפניהממונה,ויוגשואליוהרבהבקשותסרקלרבותבחוסרתוםלב,שלא
היומוגשותלביתהמשפטלוהחובההייתהלהגישאליו,וזאתבניסיוןשלחייביםלעכבהליכיגבייהנגדם.

.72

כדי להוריד עומס מבית המשפט ניתן היה להעביר לממונה טיפול בבקשות מסוימות ,אך זאת לאחר
שהבקשההוגשהלביתהמשפטוהואהחליטעלהעברתהלדיוןבפניהממונה,ביןלפניהדיוןוביןלאחריו
ולאחרבדיקהמקדמיתבדברקיומהשלעילהלכאורהלבקשה.

 32 חברותביטוחנוהגותלאאחתלפרקמרצוןחברות(אגב,קייםמסלוללפירוקמרצוןמהירשלחברהלאפעילה)לפיכךישלמבטחים
ענייןבסוגיהזו.
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יתרעלכן , השונותבהגשתהבקשהע"ינושהלביןזועלידיהחייבהיחיד,עלולהליצור"תחרות"מייפנה
ראשון,היחידלממונהאוהנושהלביתהמשפט.

.74

חוסראיזוןנוסףביןבקשתנושהלביןבקשתחייבלמתןצולפתיחתהליכים,נעוץבכךשלאנערךדיוןבפני
ה ממונה(אםזובקשתיחיד),אלאהחלטתוהיאלמעשהטכנית,היינובודקשהבקשהמקיימתעלפניהאת
התנאיםלהגשתה,33ואילוביתהמשפט,טרםששוקלהאםלהעניקאתהצולבקשתנושה,מקייםדיוןשבו
הואשומעגםאתהנושההמבקש,החייבומתנגדיםאומצטרפיםאחרים,ככלשקיימים.34

.75

ענייןשישלהוסיפוהואהאפשרותלהטילעיצוםעליחידהמגישלממונהבחוסרתוםלבבקשהלצופתיחת
הליכים(יצויןכיביתמשפטרשאילפסוקכפלהוצאות כנגדנושהשהתנגדלצושנתןהממונהבחוסרתום
לב–ראהסעיף(108ד)).

.76

יצויןשסעיף(110א)(()1ב)לחוקהמוצעיוצראיהתאמהמולסעיף(110ב).לפיהסעיףהראשון,הנושהצריך
להגיש את הבקשה בתוך  3חודשים מהמועד שמסר ליחיד את דרישת התשלום ואילו לפי סעיף (110ב)
מורהכיעלהנושהלפרט מדוע אין בהליכי גבייה אחרים לפי הדין ,כדי להביא לגביית החוב.דאעקא,
בדרך כלל נושה אינו יכול למצות את הליכי הוצאה לפועל תוך  3חודשים ממועד הדרישה ,ולהראות
שהליכיהוצל"פלאיביאולגבייתהחוב–כךנוצרמלכוד.

נטילת אשראי ע"י יחיד שניתן לגביו צו פתיחת הליכים
.77

סעיף 123מאפשרליחידבאישורהממונהלהתקשרבעסקהאולבצעפעולותהכרוכותבקבלתאשראיגם
בתקופתההליכים.נטילתאשראיבתקופהכהרגישהצריכהלהיותטעונהאישורמראשמאתביתמשפט,
אחרתייזרקכסףטובאחריכסףרע–ולאנראהשהממונהיוכללעמודבפרץ.

צו לשיקום כלכלי
.78

קביעת תקופת תשלומים בת שלוש שנים בלבד ע"י היחיד במסגרת תכנית השיקום ,ללא קשר לסך כל
החובותולסכוםהמוחזר,מתמיההמשוםשעםתוםהתקופה -יינתןליחידהפטר(ראהסעיף.)174אמנם
קיימותנסיבותמסוימותשבהןביתהמשפטרשאילקבועתקופתתשלומיםארוכהיותרשלהיחיד-החייב,
אך אין בכך כדי לרפא את קיומה של התקופה הקצרה האמורה ,35כאשר במסגרתה עלול היחיד שלא
לעשות מאמץרצינילהחזירחובות,לרבותבאמצעותמשאביםשלבנימשפחתו,אלאימתיןלכךשיחלפו
שלוששניםוהנושיםהםאלהשיספגואתההפסד.

.79

תקופת החזר שכיחה של שלוש שנים ,תסייע להעלים נכסים ,לא תתמרץ מאמץ בעבודה ,שהרי בסיומה
היחידלאיצטרךלתתדיןוחשבוןוהנאמןלאינשוףיותרבעורפו(בהנחהשהנאמניםימלאואתתפקידיהם
עלהצדהטוב) .

 33ראה סעיף  105להצעת החוק .נכון שעל פי סעיף  108להצעת החוק רשאי נושה לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול צו לפתיחת
הליכיםשניתןעלידיהממונה,אךעדהחלטהבדיוןקייםכברעיכובהליכים,עלכלהמשתמעמכך ,ועלהנושה לשכנעאתביתהמשפט
לבטלצו-מצבשאינודומהכאשרהדיוןהואהאםליתןאתהצומלכתחילה .
 3434ראהפרקג'לחלקג'להצעתהחוק.
35אשרהינהלמעשהברירתהמחדלולפיכךתהיההתקופההרווחת.

14-.80

לפנינו אפוא חוסר איזון משווע שמקורו ומניעיו אינם ברורים .היה ראוי לקבוע דרישות נוספות כגון:
החזרתחלקמסויםמכללהחובות,קביעתתקופתברירתמחדלארוכהיותר,במיוחדכאשרסךכלהחוב
הואבסכוםמשמעותיוכיוצאבזה.

.81

ייתכןשמגישיההצעהסברושאיןטעםלהאריךאתתקופתהתשלומיםלאורהעובדהשממילאחלקגדול
מהחוב לא ייפרע .גישה זו לא עומדת במבחן הביקורת ,משום שחייבים יודעים שאם הם יצטרכו לשלם
שיעור יותר גבוה מהחוב ,ינסו לגייס מקרוביהם את הסכום היוצר אפשרות להפטר ,לרבות הגדלה של
כושרההשתכרות ולא יסתירו נכסים .תקופהכהקצרהתביאלתכנוןהליכיחדלותפירעון,כדילהתחמק
מתשלוםחובות.

הפטר לאלתר
.82

מקריאת סעיף  167 להצעת החוק הדן בהפטר לאלתר עולה שהוא יינתן בקלות יתר .העובדה שבדיקה
ראשונית מעלה שכושר להשתכרות של היחיד אינו עולה על דמי המחיה שלו ,איננה יכולה לשמש עילה
להפטרמיָּדי,אלאישלהשעות אתחובתהתשלומיםלתקופהמסוימתכדיליתן הזדמנותלבחוןמחדש,
שמאהתגלונכסיםשהוסתרואושהגיעולידיהחייבמאוחריותר 36(למשלעקבירושה) אושמאהסתיר
היחידאתכושרההשתכרותהמלאשלו. 

.83

אמנם ,כיום מוכרת האפשרות בדין למתן הפטר לאלתר לחייב (סעיף 18ה(א)( )3לפקודת פשיטת הרגל),
אולם בתי המשפט כמעט ואינם מפעילים את סמכותם להורות על הפטר לאלתר (שניתן לתת אותו רק
לאחרשעברו שישהחודשיםלפחותמיוםמתןצוהכינוס) .כמוכן,סעיף 18לפקודתפשיטתהרגלמאפשר
להעניק הפטר לאלתר ,אם בקיום ההליכים אין תועלת לנושים,מהטעםשאיןסיכוי לפירעוןחובםואין
תועלתלנושים– לאכךמורהסעיף,167הקובעמבחןיותר"רך"שמידתוניתנתלשליטהעלידיהיחיד
(כושרהשתכרותהעכשווי).

.84

כלומר ,הצעת החוק אינה מתחשבת באינטרס הנושים אלא שמה דגש בעיקר על אינטרס החייב חדל
הפירעון וברצון לאפשר לו לפתוח דף חדש ,דבר העלול להוביל את בתי המשפט והממונה להקלה במתן
הפטרים מידיים בהתאם לסעיף  167להצעת החוק המסמיך את בית המשפט להימנע מהטלת חובת
תשלומיםעלחדלהפירעון,ולהעניקלוהפטרלאלתרבכפוףלתנאיםשונים.

.85

היהראוילהורותעלתקופתהמתנה לפנימתןההפטר,כדילהיווכחשאכןאיןלחייבנכסיםשלאהצהיר
עליהםאוהבריחאותםוכילאצפוייםלהגיענכסיםשאינםידועיםלבעלותו.קלותהשחרורתשמשזרז
ליטולסיכוניםגבוהים בהתנהלותהעסקית עלחשבוןהנושים,להחביאנכסיםקיימים,להיחפזולבקשצו
להפסקתהליכים,להפסיקלעבודאולהסתירהכנסותעבודה(עלידיהעתקתהכנסה לאחר)אולהפסיק
לעבודכדילהראותשאיןלחייבכושרהשתכרותעודפת.

.86

הנה כי כן ,החשש הוא שחייבים ינצלו את הצעת החוק כדי להתחמק מפירעון חובותיהם בשל העובדה
שהצעתהחוקאינהמאוזנתוחסריםבהמנגנוניםשיבלמואת האפשרותלנצללרעהאתהקלותשבהניתן
להשיגהפטר.

36ואיןבמועדמתןההפטרמידעעליהם.

15-סמכויות שיפוטיות לממונה
.87

שינוימהותינוסףבאלידיביטויבגורםהמוסמךליתןהפטרחייבחדלפירעון.בשונהמהמצבהשוררכיום
בוביתמשפטהמחוזיהואהמוסמךהיחידיהרשאילהעניקהפטר,הצעתהחוקמסמיכהאתביתהמשפט
השלוםלכך.לדידנו,צעדזההואמבורךויעיל.

.88

אולם,הצעתהחוקאינהמסתפקתבכךומעניקהסמכויותשיפוטיותרבותלממונה,אשרבכלהכבוד,הוא
רשות מנהלית ולא שיפוטית (ר' סעיפים  ;105(107ב);  ;125 ;129 160 ;158;156;154;151ו271-275-
להצעתהחוק).

.89

לאזובלבדשסעיף(278ג)להצעתהחוקמעניקלממונהסמכויות,אשרמצויותבהקשריםאחריםבידיבית
משפט בלבד ,37אלא שהן מוענקות גם לעובדיו .38אין ראוי ונכון להקנות סמכויות שיפוטיות לעובדי
הממונהאלאלכלהיותרלקבוצהמוגבלתביותר,כאשרמובטחתיכולתהשיפוטשלהם(השווהעםרשות
ההוצאהלפועל).

.90

העברת סמכויות לממונה נשענת על הסברה שכיום ,דרך כלל ,בתי המשפט אינם מקיימים דיון בהליך
חדלותהפירעוןומסתמכיםעלממצאיהכנ"ר .יובהר,כיטענהזואינהנכונהובתיהמשפטמקיימיםדיון
בהליךחדלותפירעון,אמנםהםפוניםלקבלתעמדתהכנ"רכמומחהבתחום,אךלאודווקאמסתמכיםרק
עלממצאיו . עצםהחובהלהתדייןבפניביתמשפטגורמתלרתיעהמפניהליכיסרק.כמוכן,לא ברור כיצד
באפשרותו של הממונה להתמודד עם הסמכויות הרבות שמעניקה לו הצעת החוק ,בהתחשבבכךשכבר
כיוםאין ביכולתו של הכנ"ר להתמודד עם כמות תיקי פשיטת הרגל בהם הוא מטפל.

הנאמן
.91

במסגרת התפקיד של הנאמן יש להוסיף הוראת תפקיד המחייבת להשקיע את יתרות הכספים שבידיו,
כמובןבהתחשבבמועדיםהצפוייםלתשלום.ההשקעותצריכותלהיותלפיתקנותהנאמנות(דרכיהשקעת
כספיהקדשציבורי),תשס"ד2004-אוחקיקתמשנהדומה,שתותקןברוחהתקנותהאמורות.

.92

לפיסעיף131 רשאיהיחידלבצעפעולותשקיבלעליהןאישורמראשמאתהנאמן.ראוילהגבילאתהנאמן
במתן האישורים הללו מפאת הקרבה שעלולה להתפתח בין הנאמן לבין היחיד-החייב .ההגבלה צריכה
להיותרחבהיותרמזושמשתמעתלפיסעיף.131

.93

ישלקבועסנקציותעלפעולותאסורותשעשההיחידהחייבוכןעלאיהגשתדוחותלנאמן.

הנאמן חובות ואחריות
.94

אמנםהצעתהחוקקובעתהוראותלגביסמכויותיוותפקידיושלהנאמן(ראהסימןב'לפרקו'לחלקב'),
אך הצעת החוק חסרה קביעה מפורשת של החובות המוטלות על הנאמן ואת התנאים להטלת אחריות
עליו  .ענין זה נדרש במיוחד עקב העובדה שדרך המלך לא תהיה פירוק מידי ,אלא ההפעלה במסגרתה

 37ר'סעיפים : 105(החלטתהממונההרשמיבבקשתיחיד); 122(מינויעלניהולהליכיחדלותהפירעוןשלהיחיד);(125מינויהנאמן);
 129(מתן הוראות לנאמן); (139א) (ביטול או שינוי החלטת הנאמן); (143הסרת הגבלות) ו 156-(קביעת סכום ליחיד במהלך תקופת
הביניים)להצעתהחוק.
 38במגבלותמסוימות.

16-מופקעותסמכויותיהםשל האורגניםבחברה ,העוברותלידיהנאמן  -ובכך הופךלאורגןיחיד ושליטשל
החברה .


חלק ד' :הנשייה
נכסים משועבדים
.95

בסעיפיםרביםבהצעתהחוקבאהלידיביטויעמדההסותרתאתההלכההפסוקההידועהלפיהזכותושל
הנושה המובטח מקימה זכות קניינית (ר' לדוגמא בר"ע  6418/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' ישראל
גפני,פורסםבנבו,ניתןביום.)13.9.1995

.96

בהתאם לגישה העולה מהצעת החוק ,אין לנושה המבוטח זכות קניינית בנכס מסוים ,אלא זכות עדיפה
מנכסיהנשייה[ר'לדוגמאסעיפים,216,(210א),(210ה)להצעתהחוק] .

.97

בשונה מהדין הקיים כיום ,לפיו נושה מובטח אינו חייב לשום את שוויו של המשכון אלא רשאי לממש
אותו,ואםלאכיסהאתמלואהחובהמובטחהואזכאילתבועאתהיתרהכנושהכללי,בהתאםלהצעת
החוק,הערכתהאומדןשלהנכסנעשיתבתחילתההליכים.39

.98

נדגיש ,כי חיוב הנושה המובטח לאמוד את המשכון בשלב ראשוני כל כך אינה עומדת בקנה אחד עם
העובדהשמרביתהנכסיםהמשועבדיםמצוייםבידיהחייבוהנושההמובטחאינומסוגללהעריךאתשווים
בגין נזקים אפשריים שנגרמו להם או שצדדים שלישיים רכשו בהם זכויות העדיפות על אלה של בעל
השעבודוכןבשלהשינוייםהרביםהמתרחשיםבשוויםשלנכסיםרבים,לרבותמקרקעיןוניירותערך.

ביטול עסקאות הגורעות מקופת הנשייה
.99

ישלהגדילאתהתקופההנקובהבסעיף(219א)(()1א) בגיןפעולהשמהווההעדפתנושה,משלושהחודשים
לשישהחודשיםלפחות.

הגנה על דירת מגורים

40

 .100ההוראותלגביסידורחליףשלדירתמגוריםשאינה ממושכנת,אינהברורהויוצרתחשששיתרתשוויהלא
יהיהרב,הואילומימושהמותנהבכך:"אםשוכנע[ביתהמשפט]כייהיהלחייבולבנימשפחתוהגריםעמו,
מקוםמגוריםסביראוש הועמדלרשותםסידורחלופי;ביתהמשפטרשאילקבועשהסידורהחלופייהיה
בהמצאתדירתמגוריםאחרת,בתשלוםפיצוייםאובדרךאחרת".41לפיכךישלהבהירסוגיהזו.

 39אםכייצויןכיגםכיוםבמקרהשבעלהשעבודמעריךכיהנכסהמשועבד עתידשלאלכסותאתמלואהחוב,צריךלהגישתביעתחוב
בשלכלהיתרהשאינהמובטחתתוךציוןהניכויבגיןהשעבוד–  ולאחרהמימושרשאילעדכןאתתביעתהחוב.ראה,תקנות 64ו87-
לתקנותפשיטתהרגל,תשמ"ה.1985-
40ראהסעיף229להצעתהחוק.
41 לגבידירתמגוריםמשועבדתממשיךלחולהמצבהקיים,היינוסעיף(38ג)לחוקההוצאהלפועל(ראהס'(229ב)להצעתהחוק) .

17- .101כדילהסירספק,ראוילהבהירבהזדמנותזוכיבעתמכירתדירתמגורים(שאינהמשועבדת)שלהיחידלא
יחולסעיף33לחוקהגנתהדייר[נוסחמשולב],התשל"ב–.421972
נושה מובטח
 .102סעיף (243ג) קובע כי :"החוב המובטח יכלול הפרשי הצמדה וריבית שנוספו עד לפירעונו ,למעט ריבית
פיגורים ,קנס פיגורים או תשלום דומה לזה שנוספו ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים".
 .103מדוברבשינוימהותיופגיעהמהותיתבזכותושלהנושההמובטח,מהגםשאםיתקבלהתיקוןהזהייווצר
מצבשלחוסראחידותואפליהלטובהשללוויםחדליפירעוןלעומתלוויםשלאהוכרזוכחדליפירעון.
 .104הדבר  עלול להפחית את התמריץ של החייב לסלק את החוב ,ובמידה מסוימת ,אף לעודד חדלות פירעון
לנוכחהיתרוןשלוזוכהחייבבהליךחדלותפירעוןביחסלחייברגיל,בכלהקשורלריביותפיגורים .
מימוש נכסים משועבדים
 .105כאמור,הצעתהחוקחותרתגםתחתההלכההפסוקהבסוגייתמימוששעבודים.43
 .106כאמורלעיל,כיוםמועדתחילתהליךהמימושנתוןלהחלטתושלהנושההמבוטח,לדוגמה:מימושמשכון
מופקד המשמש כבטוחה למוסד פיננסי ,נעשה על ידי הנושה עצמו מבלי לפנות לרשות שיפוטית או
מנהלית;מימושמשכוןמופקדעלידינושיםאחריםומימושמשכוןרשוםלטובתכללסוגיהנושים,ייעשה
באמצעות ההוצאה לפועל; מימוש שעבוד צף נעשה באמצעות פניה לבית משפט מוסמך הממנה כונס
נכסים.
 .107יובהר ,כי בהתאם לדין הקיים ,גם כאשר החייב הוא חדל פירעון ,הנושה המובטח רשאי לממש את
השעבוד בעצמו או באמצעות ההוצאה לפועל ,ולרוב חלה עליו חובת דיווח בלבד לבעל התפקיד מטעם
הנושיםהכלליים.עםזאת,לגביתאגידשהחלבהליךהבראה,ביתהמשפטמוסמךלשלולבאופןזמניאת
האפשרותשלהנושיםהמובטחיםלממשהמשכוןובלבדשהנכסהמשועבדדרושלצרכיהבראה,והתקבלה
"הגנההולמת"לערכו.
 .108דא עקא ,הוראות שונות בהצעת החוק העוסקות במימוש שעבודים 44משנות את הדין הקיים באופן
שהנאמן רשאי לממש את הנכס המשועבד ,אם שוויו עולה באופן מובהק על סכום החוב המובטח ,דבר
שקורהתדירלמשלבנכסימקרקעין (כוללדירות).תוצאהזועלולהלהוביללכךשנושיםמובטחיםימהרו
לנקוט הליכי מימוש משכונות ,עובר ל כניסת החייב להליכי חדלות פירעון ואף יימנעו מהענקת ארכה
לחייביםלפירעוןחובות,דברשיגרוםלכניסתחייביםרביםלחדלותפירעוןבעודשהיויכוליםלהימנעמכך.
הוראות אלה אף  מגיעות כדי שלילת זכות בסיסית של בעל השעבוד ,שתשפיע בסופו של דבר על מחיר
האשראיועלשוקהאשראיבכללותוועשויהלגרוםלהחמרתהתנאיםלקבלתאשראי.

 42סעיף (33א)לחוקהגנת הדייר:" החזיקאדםבנכסכשהואבעלו אוחוכרו-לדורות,אואחדהבעליםאוהחוכרים-לדורות,ופקעה
זכותו בנכס מחמת מכירתו בהוצאה לפועלשלפסקדיןאושלמשכנתהאו בפשיטת רגל,או-...יהיה המחזיק לדייר של בעלו החדש של
הנכס ,או של החוכר-לדורות החדש".(סעיףזהסויגבמקרהשלמשכנתה) 
43ר'פסקהדיןהמנחהע"א8044/13 ששוןלוינ'שיכוןובינוינדל"ןהשקעותבע"מ(פורסםבנבו,ניתןביום,)13.2.14פסקה.40
44ראהסעיפים,,247(248א)(,)1257ו259-להצעתהחוק

18- .109למיטבהבנתנו,הוראותהצעתהחוקבסוגיהזואףסותרותאתההלכותהנהוגותבארצותאחרותבעניין
זה.
 .110בקנדה,אשרהצעתחוקהמשכוןמאמצתאתהדיןשלהבסוגייתהשעבודים,מתיריםלנושההמובטחלנהל
בעצמו את  הליכי המימוש והליכי חדלות פירעון ,ועיכוב זכות המימוש חל רק כאשר לחייב שאינו יחיד
הוגשה תכנית הבראה .גם באנגליה מימוש השעבודים מנוהל בידי הנושה המובטח ,אפילו כאשר החייב
מצויבחדלותפירעוןואינונדרשכלללפעולבאמצעותמערכתהאכיפההמדינתית(למעטמקריםחריגים
ביותר). 
 .111הצעתהחוקמביעהעמדהלפיהלאניתןלסמוךעלהנושההמובטחשיעשהמאמציםלהשיאאתהתמורה
במכירת נכס משועבד ,כאשר שוויו עולה על גובהו של החוב המובטח ומסתמכת על הדין האמריקני
בעניין,45אךזאתתוךהתעלמותמהבדליםניכריםביןמימוששעבודיםבארה"בלביןמימושםבישראל.
 .112לפיהדיןהאמריקניעוברלחדלותהפירעוןנושהמובטחרשאילממשאתהנכסהמשועבדבעסקאותשונות
לפיבחירתו,במחירסביר.לעומתזאת,במצבשלחדלותפירעוןהדיןאינוסומךעלכךשיעשהכך.
 .113בישראל,רקנושיםמובטחיםשהםמוסדותפיננסייםרשאיםלממשבעצמםמשכוןמופקד,ואלומקרים
מעטים יחסית .בכל שאר המקרים הנושים המובטחים ממשים את השעבודים באמצעות כונס הנכסים
שמינויו  מאושר על ידי רשות האכיפה .על כונס הנכסים מוטלת חובה לפרסם את דבר המכירה הצפויה
אשרטעונהאישורההוצאהלפועל.פיקוחזה,כמוכןהעובדהששכרושלהכונסנקבעלפיההיקףהתמורה,
מבטיחים שהליכי המימוש יניבו את התשואה הגבוהה ביותר שניתן להשיגה .בנוסף ,הכונס הוא "פקיד
ביתמשפט"הכפוףלפיקוחביתהמשפטועליולפעולעלפיהוראותיו,עובדהשאףהיאמגבירהאתסיכויי
הצלחתו.
 .114לפיכךאיןמקוםלשינויהמצבהמשפטי,היינועלהחוקהמוצעלהורותכיבעלהשעבודרשאילממשאת
הבטוחה לפי הדין ,והליכי חדלות הפירעון אינם צריכים למנוע זאת .על כל פנים ,אם ההסדר הקובע
בהצעתהחוקיישארעלכנו,ישלאפשרלבעלהשעבוד"סמכותוטו"כאשרהואלאמעונייןכיהנאמןיממש
אתהנכסויחזיקועבורוכספיםשיכוליםלהסתכםבסכומיםגבוהיםמאד.
שעבוד צף
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 .115ההסדריםהמוצעיםבהצעתהחוקבסוגיותאלו,פוגעיםבזכויותהקיימותשלנושיםמובטחיםבשעבודצף,
ופוגעיםביכולתשלנושיםמובטחיםלהיפרעבגיןמלואהאשראישהעניקו.
 .116הצעת החוק משנה את המצב המשפטי הקיים ,לפיו כאשר הנכסים המשועבדים בשעבוד צף נמכרים
באמצעות כונס נכסים ,נפרעים מהם תחילה החובות בני קדימה ,המנויים בסעיף  354לפקודת החברות
ולאחר פירעון החובות בני הקדימה ,נפרע ל בעל השעבוד הצף מלוא חובו לפני הנושים הכלליים .ככל
ונותרתיתרהלאחרשנפרעבעלהשעבודהצףבמלואו,עומדתהיתרהלרשותהנושיםהכלליים.

 45ר'  ,Uniform Commercial Code, Article 9, Part 6יוטעם כי הקוד אינו החוק עצמו אלא רק המלצה לחוק שאמור להינקט
במדינותוכלמדינהרשאיתלאמצוכלשונואותחתשינויים.
46בוטלבהצעתחוקהמשכוןולמעשהמוחלףבשעבודכלליעלנכסיםעתידיים.

19- .117בהתאםלסעיף244(א)()2להצעתהחוק,נושההמובטחבשעבודצףרשאילהיפרעאתחובוהמובטחמנכסי
השעבודהצף,רקעדסכוםהשווהל 75%-מהתמורהשהתקבלהממימושהנכסים ויתרתהחובאםתהיה,
תתבע במעמד נושה כללי (תמורה זו תחושב לאחר שניכו ממנה את ההוצאות שהוצאו לשמירת ערכם,
להשבחתם ולמימושם של הנכסים ,קביעה תמוהה לאור העובדה שלפי ההוראה החדשה כל הנושים
הכללייםנהניםממימושהנכסיםולארקבעלהשעבודהצף).
 .118להבנתנו, הטעםלשינויהמצבהקייםנעוץבחשששבשלהיקפוהרחבשלהשעבודהצףהחלעלכללנכסי
החברה,לאנותריםנכסיםחופשייםמשעבודלטובתהנושיםהכללייםובפועלנושיםאלוזוכיםלקבלחלק
קטן,אםבכלל,מהחובהמגיעלהם.טענהנוספתהיא,כיהקצאת25%לנושיםהכללים,לאפוגעתבשעבוד
הצף,משוםשהצעתהחוקמצמצתאתמספרהחובותבניהקדימההעדיפיםעלהשעבודהצף.
 .119ראשיתיצוין,כיהקצאת 25%משוויהנכסיםהמשועבדיםלטובתהנושיםהכללייםיכולהלהוביללפגיעה
בחברה החייבת ועלולה להמריץ נושים לא מובטחים לנקוט הליכי חדלות פירעון נגד החייב רק על מנת
לזכותבנתחמהנכסיםהכפופיםלשעבודהצף.
 .120יתרהמזאת, שינויזההמוצעבהצעתהחוקתואםגישהאחת,הקיימתבעיקרבארה"ב,לפיהשעבודרחב
היקף אינו מותיר נכסים משמעותיים לרשות הנושים הכלליים .אולם ,רוב המלומדים תומכים בהלכה
הקיימתובמתןעדיפותמוחלטתלנושיםהמובטחיםמטעמיםשונים,ביןהיתר,עקבראייתעסקתהשעבוד
כהעברה קניינית של חלק מזכויות הבעלים לטובת הנושים המובטחים ,המצדיקה מתן עדיפות מלאה
לנושיםאלו.
 .121בנוסף,השעבודהצףמשמשעלפירוב,למימוןהפעילותהשוטפתשלהתאגידופגיעהכגוןזובבעלהשעבוד
הצףעלולהלהשפיעעלתנאיהאשראיועלנכונותהמממניםלהעמידמימוןכנגדהרכושהשוטף
 .122מובן אפוא  ,מדוע ההצעה להקצות לנושים הכללים אחוז מסוים מהנכסים המשועבדים ,לא התקבלה
למשלבארה"ב,קנדה,אוסטרליהאוגרמניה.
 .123אמנם באנגליה הוחל דין דומה 47אך במקביל בוטל מעמד המדינה כנושה בדין קדימה ,אף לגבי מסים
ותשלומי חובה אחרים שנוכו ממשכורותיהם של עובדים וכן הנתח מתוך השעבוד הצף שמועבר לטובת
הנושיםהכלליים,מוגבליותרלעומתהצעתהחוק.
 .124יתרעלכן,קיימיםהבדליםניכריםביןהשעבודהצףבאנגליהלביןהשעבודהצףבארצנו,אשרמוליכים
למסקנה כי אין מקום לאמץ את הדין האנגלי בדבר הפרשת אחוז מסוים מתמורת מימוש הנכסים
המשועבדיםבשעבודהצף,לטובתהנושיםהכללים,מהנימוקיםהבאים:
.124.1

הצעת החוק בענייננו אמנם קובעת הפרשה של  25%לנושים הכלליים ,אך אינה קובעת רף
מקסימליבסכוםאשרחיונילכימותהסיכוןהמקסימלימבחינתהנושההמובטח ,וזאתבניגוד

47ר'באנגליהEnterprise Insolvency Act 1986 s.176A; Insolvency Act 1986(Prescribed Part) :Statutory Instrument:

20-למצבבאנגליה,שםקייםרףמקסימלילחלקםשלהנושיםהכללייםמהנכסיםהכפופיםלשעבוד
הצף.48
.124.2

כאמור ,רשימת החובות בני הקדימה באנגליה צומצמה רק לשכר העבודה ,דבר שלא נעשה
במסגרתהצעתהחוק.

 .125חשוב  להבין,כיבשונהממדינתנו,באנגליהשעבודצףאינומשמשבפועלבטוחהעליהסומכיםהמלווים
המקצועיים 49אלא כמנגנון שליטה המאפשר לבעל השעבוד למנות בעל תפקיד 50בחדלות פירעונה של
החברההחייבת.
 .126בעיהנוספתטמונהבקביעהבסעיף(244א)()1להצעתהחוקכי"השעבודהצףיחול,עדלסיוםהליכיחדלות
הפירעון,רקעלנכסיםשלהחייבבמועדמתןהצולפתיחתההליכים,וכןעלהתמורהבעדנכסיםכאמוראו
נכסיםחלופייםלהם,הניתניםלזיהויאולעקיבה".סעיףזהרלוונטיבעיקרכאשרביתהמשפטמורהעל
הפעלתהתאגידונועדלהביאלכךשהערךהמוסףשייווצרבעקבותהפעלתהתאגידיחולקביןכללהנושים.
 .127לטעמנוראוילכלולתחתהשעבודהצף גםאתהנכסים שהגיעולאחרמועדמתןצופתיחתהליכים,מכיוון
שישנםמקריםרביםבהםנותןהאשראימתבססמלכתחילהעלשוויםהעתידישלהנכסיםהמשועבדים
ולאעלהשוויהנוכחי(כגוןהענקתמימוןחברותהזנקאובמימוןפרויקטיםבניה) .
 .128גםצמצוםהשעבודהצףלתחליפיםהניתניםלזיהויאועקיבה,קשהליישום ,מכיווןשנכסימלאיהופכים
לחובותלקוחות,ולאחרמכןלמזומןוחוזרחלילה,מהשמקשהעלהעקיבהאחראותםנכסים.
בנוסף,הכללהחדשייצורחוסרוודאותשעלוללהוביל להתדיינויותמשפטיותרבותשעניינןשוויהנכסים
במועדמתןהצוובכללזהצורךבקבלתהערכותשווישלכללנכסיהחייב]. 
 .129בסיוםסוגיהזו יוטעם,כילאברורכיצדמתיישבותההוראות לענייןמימוששעבודצף בהצעתהחוקעם
הצעת חוק המשכון תשע"ה ,2015-שאחת ממטרותיה היא ביטולו של מוסד השעבוד הצף והחלפתו
באפשרותלשעבד"נכסעתידי"שעדיןלאבאלעולם(במועדיצירתהשעבוד) .
קיזוז
 .130סעיף 255להצעתחוקהמוצעקובעהוראות לגביקיזוזובא להחליףאתסעיף 74לפקודת פשיטתהרגל
ומורה,כהאילישנא:
". 255נושהרשאילקזזחובעברשהחייבחבלוכנגדחובעברשהואחבלחייב,כערכם במועד
מתן הצו לפתיחת הליכים,ולהגישתביעתחובעלהיתרה,בהתקייםאחדמאלה :
()1חובותהחייבוהנושהכרוכיםזהבזה; 
()2נטילתחובותהדדייםוהסתמכותעלזכותהקיזוזהןחלקממהלךעסקיוהרגיל 
שלהחייבאוהנושה; 
()3החובותניתניםלקיזוזלפיחוקקיזוזמסים,התש"ם–,1980אולפיסעיפים 312
או315לחוקהביטוחהלאומי".

 48הנושים הכללים זכאים ל 50%-מ £10,000-הראשונים מהנכסים הכפופים לשעבוד הצף ,ולאחר מכן ל 20%-מהתמורה ,כאשר
ההקצאההמקסימליתלנושיםהרגיליםהיא.£600,000
 49 משוםששעבודצףשםאינוחוסםאתיצירתםשלשעבודיםספציפיים גובריםוהאיסורליצירתשעבודיםכאלובתנאיאיגרתהחוב
שיצרהאתהשעבודהצףאינומונעזאת,אלאאםבעלהשעבודהספציפיידעבפועלעלאסורזה.
50בדרךכללמכונה Insolvency Practitioner :ובעברReceiver

21-כלומר ,בהתקיים אחת החלופות שבסעיפי קטנים  )3(–)1(255ניתן לבצע קיזוז ,כחריג לעיקרון השוויון-
וזאתמטעמיםידועיםשלאכאןהמקוםלפרטם,כדילאלהרחיבאתהיריעהיתרעלהמידה .
 .131כיום מבצעים הגופים המוסדיים את "הקיזוז" ,גם בהליכי פשיטת רגל ,על יסוד תקנה (16ב) לתקנות
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים(קופותגמל)(כלליהשקעההחליםעלגופיםמוסדיים),תשע"ב–,2012אשר
מורה,כייתרתהמשיכהשלמבוטחאועמיתהיאבניכויהלוואות:51
"לענייןתקנהזו,בכלמקרהשמבוטחאוחליפודורשאתתשלוםערךהפדיוןשנקבעבפוליסת
הביטוחאושעמיתאוחליפומבקשלמשוךאתהכספיםהעומדיםלזכותובקופתהגמל,במלואם
או בחלקם ,באופן שהיתרה לאחר המשיכה תהיה נמוכה מההלוואות ,יראו כיתרה העומדת
לזכותהמבוטחאוהעמיתאת היתרה בניכוי ההלוואות,והסכוםשנוכהכאמורישמשלפירעון
ההלוואותואולםלענייןחישובחבות המסיראואתהיתרההעומדתלזכותושלהעמיתכיתרה
בתוספתההלוואותוכןבתוספתכלסכוםאחרשהואחייבלקופתהגמלבשלההלוואות;לעניין
זה,"הלוואות"–יתרתחובשלהמבוטחאוהעמיתלמשקיעהמוסדיבשלההלוואותשנתנולו ".
רצויאפואלהבהירשסעיף 255אינוגורעמתקנה ,16במיוחדלאורהעובדהשצוינובס"ק)3(255חוקים
שמכוחם ניתן לבצע קיזוז .פגיעה בתקנה  16תשמיט את הקרקע ממתן הלוואות לעמיתים ,דבר שיפגע
בעמיתיםובתשואות .

חלק ה' :חלוקת קופת נכסי הנשייה
 .132סעיף242להצעתהחוקקובעכיאםנותרונכסיםבקופתהנשייהלאחרתשלוםכלחובותיושלהחייב,הרי
שיתרת נכסים זו תוחזר לחייב .אם החייב הוא תאגיד ,יוחזרו הנכסים לחברי התאגיד ,שהם בעלי
האינטרסהשיוריבו.
 .133בהקשר זה ,מוצע להרחיב את הוראות הסעיף המסדירות את אופן ביצוע החלוקות לחייב ולאמץ את
העיקרוןהקבועבסעיף52יד1לחוקני"עובכךלמנועמבעלשליטהבחייב,המחזיקבחובשלהתאגידכלפיו,
לקבלהחזרביחדעםיתרהנושיםהכלליים ,אלאלאחרשהתאגידפרעבמלואןאתכלהתחייבויותיוכלפי
נושיםאחרים.
 .134זאתועוד,אנוסבוריםכיגםבמקרהבובעלהשליטהבחייבשהינותאגידמכר/העביראתחובולאדםאחר
יש לאמץ כלל זהה .כמו כן ,יש להרחיב "סנקציה" זו גם למקרים שבהם החוב כלפי חברות בנות של
התאגיד החייב ו/או כלפי תאגידים קשורים ,וטרם נפרע .לחילופין ,ניתן לחייב חברות בת ו/או חברות
קשורותשלאלמכוראולהעביראתהחוב.


חלק י' :הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים
 .135חלקזהדןבהסדריחובביןחייבשהואיחידאותאגידלביןבעליענייןבהסדר."הסדרחוב"מוגדרבסעיף
 318לחוק המוצע ,52כדלקמן :"הסדר בין חייב שהוא יחיד או תאגיד לבין בעלי העניין בהסדר או סוג
שלהם,שעניינושינויבתנאיהפירעוןשלחוב";53

26951-04-14ניב(בנימין)בוגיןנ'כונסהנכסיםהרשמי.

51שימושבתקנה16הוכרבפסיקה,ראהלמשללאחרונה:פשר(ת"א)
 52ואולםההגדרהלא  חלהרקבחלקי'להצעתהחוקהדןבהסדריחובשלאבמהלךהליכיחדלותפירעון,אלאחלהעלכלהחוקלאור
העובדהשבסעיףההגדרותהכללי,סעיף4להצעתהחוק,הוגדרהמונח"הסדרחוב",בלשון:"כמשמעותו בחלק י'" 

22- .136אמנםלפיהכותרתשלחלקי'להצעתהחוקניתןלסבורשחלקזהחלרקעלהסדריםשלאבמסגרתהליכי
חדלות פירעון ,אך סברה זו אינה מדויקת ,משום שהחלק חל גם על חייב יחיד ,לאחר שניתן כנגדו צו
לפתיחתהליכים(אךאינוחלעלחייבתאגידכנגדוניתןהצוהאמור.)54
 .137סעיף  324להצעת החוק מחיל על הסדרי חוב את הוראות סעיפים  85עד  88להצעת החוק ,העוסקים
באישור תכנית לשיקום כלכלי בידי הנושים וחברי התאגיד .55ואולם ,לשיטתנו ,המנגנונים הקבועים
בסעיפיםאלו,אינםמתאימיםבאופןמלאלאישורהסדרחובבלאצופתיחתהליכים.
 .138במסגרת הליכי חדלות פירעון יש בידי הנושים מידע רב יותר בנוגע למצבו הכלכלי של התאגיד ומידת
היכולות שלו לפרוע חובות .מידע זה נובע מדיווחים מיוחדים של התאגיד ,אגב הליכי חדלות פירעון
ומהנאמןאשרנתוניםלואמצעיםלהשיגמידעאודותמצבוהעסקי-כלכלישלהתאגיד.
 .139יתר עלכן,עצםחדלותהפירעוןיוצרתחזקה חלוטה בדברחוסריכולת שלהתאגיד לפרועאתחובותיו,
מכאן שברובהמכריעשלהמקרים ,ללא הסדר ,יגיעהתאגידלכדי פירוק;לאכךפניהדבריםבהסדרחוב
ללא הליכי חדלות פירעון; לא קיימת אינדיקציה כזו המצביעה על מצב התאגיד לאשורו והאם החלופה
ההכרחיתהיאפירוק.בכךלאסגי,התאגידבאופןטבעיישאףלהסתירמידעולצייראתמצבוכקשהיותר
המטיבעםהתאגיד.
מזהשהואלאמיתושלדבר,עלמנתלהניעאתהנושיםלהסכיםלהסדר 
 .140יצוין כי לפי הצעת החוק ,התאגיד 56הוא זה שרשאי להציע הסדר ,57כך שבדרך כלל התאגיד ישלוט על
תהליךההסדר,משוםשהיוזמהבידיו.
 .141התוצאה היא ,שיש להקשיח את ההוראות בנוגע להסדר כאשר לא ניתן צו לפתיחת הליכים ,כדי שלא
ייעשה שימוש לרעה בהליך ההסדר ,היינו העדפת האינטרס של התאגיד על פני האינטרסים
הלגיטימיים של הנושים וכן ליתן בידי הנושים או נציגם אמצעים נאותים לבירור מצבו הכלכלי של
התאגיד.
 .142סעיף  328להצעת החוק מחיל ,בין היתר ,את סעיף  87להצעת החוק המצוי בפרק של :"תכנית לשיקום
כלכלי",עלההסדרהנדון  -החלהזואינה מתאימהלהליךשל אישורהסדרחובהמתקייםמחוץלהליכי
חדלותהפירעון.
סעיף  329להצעת החוק קובע הוראות לעניין מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב .אנו סבורים כי על מנת
להקלולייעלאתהליךהסדרהחובישלהסדירולקבועהוראותאשריסדירואתאופןמינוייםשל יועצים
חיצוניים ,אופן הפיקוח עליהם ואף לקבוע מגבלות מסוימות ,בכלל זה ,שכר טרחה ,הגשת דוחות
מקצועייםעלפילו"ז,תחימתההתקשרותבזמןוכיו"ב.חשובלפעוללצמצוםהיקףההוצאות.

 53ההגדרה הנוכחית של "הסדר חוב" היא בסעיף 350יז .לחוק החברות וחלה לעניין סימן ג' לפרק שלישי ("פשרה או הסדר") לחוק
החברות:"פשרהאוהסדרכמשמעותםבסעיף, 350בחברתאיגרותחוב,שעניינםשינוימהותיבתנאיהפירעוןשלסדרתאיגרותחוב,
הכוללהפחתתתשלוםאודחייתמועדהפירעון,לרבותהסדר אופשרהשלפיהםייפרעואיגרותהחוב,כולןאוחלקן,בדרךשלהקצאת
ניירותערךאחריםלבעליאיגרותהחוב;"
54ראהסעיף319להצעתהחוק.
55עלסעיפים85-88להצעתהחוק,הערנולעילואיןצורךלחזורעלהערותינו.
 56לרבותחברבו.
 57נושהיכול להגישהצעתהסדררקאםזכאילהג ישבקשהלצולפתיחתהליכים,היינוהתאגידבמצבשלחדלותפירעון(ראהסעיף
(321א)()2להצעתהחוק).מצבזהאינושגרתישהריההסדרהואבסיטואציהשבההתאגידאינוחדלפירעון.

23- .143כפי שפורט בהרחבה לעיל ,סעיף  87כופה על אסיפת סוג הסדר בניגוד לרצונה ,מה עוד שיוצר מבחנים
המחייביםהערכותשווי 58 -ולכןאיןלומקוםבהליךכמוהסדרחובשאמורלהיותהליךמרצון .היהולא
תתקבלעמדתנו,אנוסבוריםכילכלהפחות,ישלהתנותכפייהשלהסדרחובבתנאינוסףלפיו במסגרת
הקולות התומכים בהצעה להסדר חוב ,יידרש רוב מבין הגופים המוסדיים המשתתפים בהצבעה .זאת,
לנוכח היותם של הגופים המוסדיים אמונים על ניהול כספי ציבור ואשר הלכה למעשה משקפים גם את
טובתהציבורלענייןזה.
 .144סעיף 323 קובע,ביןהיתר,כיכוחההצבעהשלחברבתאגידיהיהכ"שיעורזכויותיובתאגיד".קביעהזו
עלולה ליצור קשיים כאשר המניות המונפקות בחברה הן מסוגים שונים ,ובמיוחד כאשר יש הבחנה בין
"מניות רכוש" ל"מניות הצבעה" ."תרגום" מניות הרכוש לכוח הצבעה עלול ליצור מחלוקות ולשבש את
הליךההסדר,בגללאיהודאותהטמוןבפעולהכזו .לפיכךמוצעלהתייחסבסעיף 323רקלזכויותהצבעה
בתאגיד.59
 .145פרקד'לחלקזהעוסקבניהולמו"ממוגןבידיתאגידומתיימרלהתבססעלהמלצותועדתאנדורן.אולם,
ההוראותבהצעתהחוקחורגותמהמלצותאלו.
 .146לענייןהסדרחובבחברתאיגרותחוב,טָּ בַ ע סעיף 328להצעתהחוקמונחחדששהוא"הסדרחובמהותי",
והגדרתו:60"הסדר חוב בחברת איגרות חוב,שעניינו שינוי מהותי בתנאיהפירעון של סדרת איגרות חוב
הכוללהפחתתחובאודחייתמועדהפירעון,לרבותהסדרשלפיוייפרעואיגרותהחוב,כולןאוחלקן,בדרך
שלהקצאתניירותערךאחריםלבעליאיגרותהחוב;".
 .147עיקרההוראותבפרקהדןבאישורהסדרחובמהותיבחברתאגרתחובנסובאודותהמומחהוסמכויותיו.
לענייןכינוסהאספותואישור"הסדרחובמהותי"כמוגדרלעיל,חלותההוראותאשרחלותעלכלהסדר.
חסרה הענקת מעמד מיוחד לגופים המוסדיים המייצגים כאשר הם מחזיקים שיעור מסוים מאגרות
החוב ,למשל ,מינוי המומחה טעון הסכמתם או האפשרות למנות נציג מטעמם ,שיבוא בדברים עם
המומחה .לטעמנו,ראוילקבוע אמות מידה לקביעתו של ניגוד עניינים,במיוחדלאורהגישההמסתמנת
בהצעתהחוק לפיהימונהלכלמחזיקיתעודותההתחייבות נאמןאחדונציגנושיםאחד,במקרהשלמשא
ומתןמוגן.61בתלםהצעתהחוקניתןלקבועאמותמידהכאלהשיצביעורקעלניגודענייניםחריף.
 .148סעיף 338 להצעתהחוקדןבהחלטהעלפתיחהבמשאומתןמוגןאךלאדןבשאלהלגבידינושלתאגיד
שניהלמו"ממוגןאשרלאנחלהצלחה אובשאלהלגבידינושלתאגידשפעלתוךניצוללרעהשלהמו"מ
המוגןבמסגרתוהתאגידנהנהמסוגמסויםשל"חסינות"כמפורטבסעיף339להצעתהחוק.
 .149כמוכן,סעיף345קובעכיהחלטתתאגידלפתוחבמו"ממוגןיראואותה,לענייןחובתהזהירותשלנושאי
משרה בתאגיד ,כהחלטה שהיא לטובת התאגיד ,ובכך יוצר חסינות נרחבת לנושאי משרה שלא תמיד
מוצדקת,והיהראוילסייגה,למשלעלידייצירתחזקההניתנתלסתירהבנוגעלחסינות.

 58ראהסעיף)2(87להצעתהחוק.
59ראהבענייןזההערותינובסעיף53לעיל.
60ההגדרהחלהעלפרקג 'בחלקי'להצעתהחוק,שכותרתו:"אישורהסדרחובמהותיבחברתאיגרתחוב"
61לענייןזהראהלהלןבהקשרלתיקוניםשהחוקהמוצעעורךבחוקניירותערך.

24- .150סעיף 339להצעתהחוקקובעהגנותשיעמדולטובתהתאגידכלפינושהשנמסרהלוהודעה,ביניהןשלילת
האפשרותמנושהלהעמידאתחובולפירעוןמידי.אמנםהגבלהזונכללהבהמלצותועדותאנדורן,אולם
הצעתהחוקכוללתשניעקרונותיסודשלאעמדובפניועדתאנדורן,והכוונה:
.150.1

קביעתמבחןתזרימיכקריטריוןבלעדילחדלותהפירעון(שלילתהמבחןהמאזנילחלוטין).

.150.2

נושה יהארשאי לפתוחבהליכיחדלותפירעוןרק אםהתאגידלאפרעחובשהגיעמועדפירעונו
שלחוב,גםכשישראיותכימסתמנתהפרהצפויה,היינו,לאיהיהביכולתולפרועחובשמועד
פירעונועתידי.62

לפירעוןמידי,היאשנושהלאיוכללהגיש

המשמעותשלהוראותאלוביחדעםשלילתהזכותלהעמדתחוב
בקשה לפתיחת הליכים גם כאשר ברור שהתאגיד "המוגן" לא יוכל לפרוע את חובותיו שמועד פירעונם
עתידי,זאתכאמורמשום,שמצדאחדלאניתןלבקשצולפתיחתהליכיםעליסודהעילההמאזנית–ומצד
שני,לאניתןלהעמידחובותעתידייםלפירעוןמידיכדילהציגאתחדלותהפירעוןשל התאגיד .התוצאה

תהיה שהתאגיד ייהנה מהגנה ,גם כאשר ברי כי לא יוכל לעמוד בחיוביו שמועד פירעונם בעתיד.
 .151נציין עוד ,כי בהתאם לקביעותיה של ועדת אנדורן ,מו"מ מוגן יחול מול מחזיקי אג"ח סחירות בלבד
מהטעםשכתוצאהמפיזורהאחזקותשלהנושיםבחובסחירמתעורריםקשייםייחודיים,במיוחדבפעולה
המשותפתבניהולמו"מעםהחייב.לעומתזאת,הצעתהחוקמרחיבהאתמנגנוןהמו"מהמוגןעלכלנושה
שבויבחרהתאגיד,למרותשאיןהצדקהלכךואיןכלמגבלההמונעתמנושיםבחובלאסחירלנהלמו"מ
עם החייב על עיכוב בהעמדה של חוב לפירעון מידי .לתוצאה זו עלולות להיות כמובן השלכות על מתן
האשראיעלידיגופיםמממניםועלתנאיו.
 .152סעיף341 להצעתהחוקקובעכיעםמתןהודעתהתאגידעלפתיחהבמו"ממוגןימנוהנושיםנציגמטעמם
שינהל בשמם את המו"מ ויהיה משקיף מטעם בישיבות הדירקטוריון של התאגיד .הצעת החוק אינה
מתמודדת עם סיטואציה בה קיימת יותר מקבוצה אחת של נושים כאשר לכל אחת מהן אינטרס שונה וכן
היא אינה מתמודדת עם האופן בו על החייב לנהוג בניהול המו"מ במקרה כאמור .בהקשרזה,מוצעלקבוע
כי הנציג ייקבע על ידי שלושת הגופים המוסדיים המחזיקים במספר אגרות החוב הגדול ביותר בדומה
לאופןהמינוישלנציגותדחופה.
סמכויות אכיפה
 .153לענייןסמכויותהאכיפה-מדועלאלהקנותגםסמכויותכדוגמתאלושבסעיף45לחוקההגבליםהעסקיים
התשמ"ח–.631988

 62אלאאםקייםחששממשיכיהתאגידפועלבמטרהלהונותאתנושיולהעדיףמימנושיואולהבריחנכסיו.
63
"(45א) הממונה,או מישהואהסמיךלכךמביןעובדיהמדינה,רשאי,אםישלויסודסבירלהניחשהדברדרושכדילהבטיחביצועו
שלחוקזהאולמנועעבירהעלהוראותיו– 
( )1  להיכנסלכלמקוםשבומתנהלעסקולערוךבוחיפוש;אולם איןלהיכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצוחיפוש
מאתביתמשפטמוסמך;הוראותסעיפים26עד29 לפקודתסדרהדיןהפלילי(מעצרוחיפוש)[נוסחחדש],תשכ"ט,1969-יחולו,
בשינוייםהמחוייבים,עלחיפושלפיפסקהזו; 
( )2 לתפוסכלחפץ,כהגדרתובפקודההאמורה,שישלויסודסבירלהניחכיהואעשוילשמשראיהבמשפטעלעבירהכאמור.
"....

25-העברת תיק ביטוח
 .154סעיף350לפקודתהחברות,דןבפשרהאוהסדרביןהחברהלביןנושיהאובעליהמניותשלה.
 .155סעיף350 הנ"למאפשרלמבטחלמכורו/אולהעבירתיקביטוחביןאגבמיזוגוביןללאמיזוג.מבטחנזקק
לסעיףזה,משוםשלאניתןלקבלאתהסכמתושלכלמבוטח ומבוטח (לרבות תובע צדג')להעברתהתיק,
שיכוללכלולמאותאלפימבוטחיםואףיותר.מבוטחכזההוא"נושה"במובןסעיף.350
 .156איןמדוברבסוגיהתיאורטית,אלאבפרוצדורהשנעשהבהשימושמעתלעתעלידימבטחים,תוךהישענות
עלסעיף(350א)לחוקהחברות,התשנ"ט,1999-המורהכדלקמן:
".350(א) הוצעו פשרה או הסדר בין החברה לבין נושיהאובעלימניותיה,או בינה
לבין סוג פלוני שבהם,רשאיביתהמשפט,עלפיבקשהשלהחברה,שלנושהאושל
בעלמניה,אושלמפרקאםהחברההיאבפירוק,להורותעלכינוסאסיפותשלאותם
נושיםאובעלימניות,לפיהענין,בהתאםלהוראותסעיףקטן(א)1ובדרךשיורהבית
המשפט".
 .157בסעיף()15(360א)לחוקהמוצע,מוצעתיקוןבסעיף 350לחוקהחברות,באופןשנוסחושלהחלקהראשון
שלהסעיף,יהיה:
".350(א) הוצעופשרהאוהסדרביןהחברהלביןנושיהאובעלימניותיה,אובינה
לבין סוג פלוני שבהם שאינם הסדר חוב כהגדרתו בסעיף  318לחוק חדלות פירעון
לשיקוםכלכליאותכניתלשיקוםכלכליכהגדרתהבסעיף4לחוקהאמור."...64
"הסדרחוב"הוגדרבסעיף318לחוקהמוצע,בזוהלשון:"הסדרבין חייבשהואיחידאותאגידלביןבעלי
הענייןבהסדראוסוגשלהם,שעניינו שינוי בתנאי הפירעון של חוב".
החשש הוא אפוא ,שלאחרהתיקוןבסעיף 350עלולביתהמשפטלפרשאתהמילים"שינויבתנאיהפירעון
שלהחוב" ככולליםגםשינויביחסלזהותו שלהחייב.פרשנותזותשלולמהמבטחים אתהאפשרות לבצע
העברותתיקביטוח65לפיסעיף,350עניןאליולאכיוונההצעתהחוק .
 .158לפיכךכדילמנועתקלות,רצוילהבהירענייןזה,במיוחדבעקבותביטולהגדרת"הסדרחוב"בסעיף350יז'
לחוקהחברות,עקבביטולסעיףזהבמסגרתביטולסימניםב' ו-ג'לפרקהשלישישלחוקהחברות.יודגש
שההגדרה של "הסדר חוב" בסעיף (350יז) לא חלה על סעיף  350לחוק החברות (ואילו ההגדרה החדשה
בסעיף318כןחלה).
תיקון בפקודת הנזיקין
 .159סעיף363להצעתהחוקמבטלאתסעיף21לפקודתהנזיקין[נוסחחדש],שזולשונו:
".21על אף האמור בפקודת פשיטת רגל ,1936 ,יכולפושטרגללהיותתובעונתבעעל
עוולה,אךלאתוגשתובענהעלעוולהלזכותםשלנכסיפושטרגלאולחובתם;ואולם
–
()1הזכותלתבועעלעוולהשגרמהנזקממוןלנכסיפושטרגלתעבורלידיהנאמן או
תמומשבידיו; 
()2פסקדיןעלעוולהשניתןלחובתושלפושטרגללפנימתןצוכינוסנכסיםיהאניתן
להוכחהבפשיטתרגל; 
64החלקהמודפסבאדוםהוסףבהצעתהחוק.
65אוהעברותאחרות"כפויות"עלהמיעוט.

26-()3סעיףזהכפוףלהוראותסעיף ".19

כלומר ,על אף האמור בפקודת פשיטת הרגל יכול פושט הרגל להיות תובע או נתבע בשל עוולה נזיקית
והנוהג הוא שתביעות בשל נזקי גוף מתבררות בבית המשפט גם נגד פושט הרגל  -ולא נתונות לקביעת
הנאמןבמסגרתאישורתביעתהחוב.
 .160הרציונללביטולסעיף21מפורטבדבריההסברלסעיף,363בזוהלשון:
"מוצע לשנות הסדר זה ולקבוע כי גם חובות נזיקיים יהיו חובות בני תביעה בהליכי
חדלותפירעוןלפיהחוקהמוצע.זאת כדי לאפשר לבחון את מצבו הכלכלי של החייב
ולנהל את ההליכים באופן מאוחד ,המתייחס לכלל חובותיו של החייב.לכן,מתייתר
סעיף21לפקודתהנזיקין,ומוצעלבטלו".

דבריהסבראלואינםעומדיםבמבחןהביקורת ,משוםשבדרךכללתביעותנזיקין מכוסותבביטוח ולכן
קופתהנשייהאדישהכלפיתביעותכאלהנגדפושטהרגל;66כך,מחד,ניהולתביעותנזיקיןנגדפושטהרגל
לא ייפגעו בהליכי חדלות פירעון ומאידך ,תביעת נזיקין אינה מתאימה לבירור ולהכרעה על ידי הנאמן
במסגרתהגשתתביעת חוב,הןמשוםשאין לו בדרךכללהידע והניסיוןלכךוהןמשוםשאין לוהכלים,
האמצעיםוהראיותהעומדיםלרשותושלביתהמשפטבעתקיוםהליכיםמשפטיים,כמקובל .
תיקונים בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – "( 1968חוקניירותערך")
 .161בסעיף()4(364ב)להצעתהחוקמוסףסעיף34ב(.א)2לחוקניירותערךהקובעכיבכלהסדרותשל"תעודות
ההתחייבות"ימונהנאמןאחדבלבד.67
 .162יתרעלכן,בסעיף)5(364להצעתהחוקמתוקןסעיף35ה)2(.לחוקניירותערךבאופןשמתווספתבסופו
פסקה אשר מורה ,האי לישנא :"...לעניין זה ,לא יראו בכך שהנאמן משמש נאמן למחזיקים בתעודות
התחייבות בכמה סדרות כנסיבה שבשלה עלולה להיווצר סתירה בין טובתו שלו לטובתם של מחזיקים
בתעודותההתחייבותמסדרהמסוימת".
הנמקה בסדרה זו מצויה בדברי ההסבר ,כדלקמן :" ...זאת במטרה ליצור מנגנון לשיתוף פעולה בין
מחזיקי תעודות ההתחייבות שיקל עליהם להציג עמדה אחידה ומשותפת מול התאגיד החייב ...מינוי
הנאמןהמוביל 68ישרתשתיתכליותמרכזיות:האחת,צמצוםמספרהגורמיםהעוסקיםבניהולובתפעול
בנוגעלתעודותהתחייבותשהנפיקהתאגיד,משלבההנפקהואילך.בדרךזויצומצמוגםההוצאותעלניהול
האשראי .התכלית השנייה היא שיפור שיתוף הפעולה שבין המחזיקים בתעודות התחייבות מהסדרות
השונות(שהנפיקאותותאגיד)". 
 .163ההנמקה דלעיל אינה עומדת בשבט הביקורת; אמצעי טכני ,היינו מינוי נאמן אחד ,לא יכול לפתור את
ניגודי העניינים ולהעלימם כלא היו .ניגוד עניינים הוא פרי זכויות שאינן שוות ואינו נובע מגחמה של
66במינוחהחדש"החייביחיד"כנגדונפתחוהליכיחדלותפירעון.
67"תעודותהתחייבות"מוגדרתבסעיף35אלחוקניירותערך,בזוהלשון:"תעודותהמונפקותבסדרהעלידיחברה,אגודהשיתופיתאו
כל תאגיד אחר  והמקנות זכות לתבוע מתאגיד כאמור כסף ,בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי מסויים ,ואינן מקנות זכות חברות או
השתתפותבאותותאגיד,וכןתעודותכאמורהניתנותלהמרהבמניותאוניירותערךהמקניםזכותלרכישתתעודותכאמור,אךלמעט
תעודותשמנפיקההמדינהאוהמונפקותעלפיחוקמיוחדוניירותערךמסחריים;"
 68במסגרתמשאומתןמוגןלפיהחוקהמוצע,ייסעהנאמןהמוביללנציגהנושיםבמילויתפקידו.

27-המחזיקים בתעודות התחייבות מסדרות שונות .למה הדבר דומה לעורך דין אחד המייצג שני מתדיינים
שיש ביניהן ניגודי עניינים .כמובן שייצוג משותף יגרום לקול אחד ,אך קול זה לא יכול לשקף את
האינטרסיםהשוניםאומנוגדיםשלהמחזיקיםוקייםחשששהנאמןבלהיטותולייצגעמדהאחידה,יקפח
זכויותשלחלקמהמחזיקים .
 .164זאת ועוד ,כיצד ניתן להסביר שמחזיקי תעודות ההתחייבות יסווגו לאספות סוג נפרדות לצורך אישור
הסדריםאותכניות,אךיהיהלהםנאמןאחד?ישלפנינוסתירהשלאניתןליישבה.
 .165התוצאה היא שאין זה נכון להקנות לנאמן אחד את הייצוג של כל הסדרות ולמצער ליצור מנגנון אשר
יאפשר למנות נאמנים נוספים על ידי בית המשפט או המחזיקים ,אם קיים חשש לקיפוח של חלק
מהמחזיקיםבתעודותההתחייבות.
 .166סעיף()7(364ב)לחוקהמוצעמוסיףאתסעיף35ח(.ד2ב)()1לחוקניירותערך,הקובעשאםחלפו 45ימים
מהמועדלתשלוםקרןאוריביתבהתאםלתנאיתעודותההתחייבותולאשולםתשלוםכאמור,יגישהנאמן
לביתהמשפטבקשהלצולפתיחתהליכיםכנגדהתאגידהמנפיק– אלאאםהתנגדולהגשתהבקשהרוב
מחזיקי תעודות ההתחייבות של המנפיק המחזיקים יחד בשלושה רבעים לפחות מהסכום שלא שולם.
הגשתבקשהע"יהנאמןלפתיחהבהליכיחדלותפירעוןהיאבקשהדרסטיתעםמשמעויותותוצאותכבדות
משקל .לפיכך ראוי שהרוב החוסם יהיה קטן יותר ,היינו רוב המצביעים כנגד ההגשה של הבקשה
המייצגיםכנושיםאתרובהחובבפיגור(ולחילופיןניתןגםלהסתפקגםבשנישלישבמקוםשלושהרבעים).
אםרובהנושיםסובריםשאיןמקוםלהגישאתהבקשה,ישממשבעמדהזו.
 .167סעיף)9(364לחוקהמוצעמוסיףאתסעיף35יב(17.ב)לחוקניירותערךהמורה,כדלקמן:
"(ב)החלטהבדברמינוינציגנושיםלפיהוראותסעיף341לחוקחדלותפירעוןושיקום
כלכלי ,וזהותו ,תתקבל ברוב קולות של המחזיקים בתעודות התחייבות של המנפיק
מכלהסדרותיחד" .
כלומר,התיקוןהאמורבחוקניירותערךבאלהשליםאתהוראותיושלסעיף 341לחוקהמוצע,הקובעות
שמשאומתןהמוגןינוהלע"ינציגאחדשלכלהנושים .אנוחוזריםעלהאמורלעיללגבינציגאחדהמנהל
את המשא ומתן בשם כל הנושים ,אשר תקף גם ביחס לניהול משא ומתן בשם כל מחזיקי תעודות
ההתחייבות.משאומתןע"ינציגאחדבלבדיגרוםלהתעלמותמהשונותבזכויותוכתוצאהמכךזכויותיהם
של בעלי תעודות התחייבות עלולות להיות מקופחות .למצער ,יש ליצור מנגנון המאפשר מינוי של נציג
נוסף,לפחותכאשרקייםחששלקיפוחמשמעותישלקבוצהמסוימתמקרבמחזיקיתעודותההתחייבות .
 .168סעיף)10(364מבטלאתסעיף35יב25.לחוקניירותערך,המורה:
35יב .25(א) כונסה אסיפת מחזיקים ,יבחן הנאמן את קיומם של ניגוד עניינים אצל
המחזיקים ,בין עניין הנובע מהחזקתם בתעודותההתחייבותלביןענייןאחרשלהם,
כפי שיקבע הנאמן (בסעיף זה – עניין אחר); הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף
באסיפת מחזיקים להודיע לו ,לפני ההצבעה ,על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד
ענייניםכאמור.
(ב) בספירתמנייןהקולותבהצבעהשהתקיימהבאסיפתמחזיקים,לאיביאהנאמן
בחשבוןאתקולותיהםשלמחזיקיםשלאנענולדרישתוכאמורבסעיףקטן(א)אושל
מחזיקיםשלגביהםמצאכימתקייםניגודענייניםכאמורבאותוסעיףקטן(בסעיףזה
–מחזיקיםבעליענייןמנוגד) .

28-(ג) עלאףהאמורבסעיףקטן(ב),פחתסךהחזקות המשתתפיםבהצבעה,שאינם
מחזיקים בעלי עניין מנוגד ,משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של
תעודות ההתחייבות מאותה סדרה ,יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות
בהצבעהגםאתקולותיהםשלהמחזיקיםבעליענייןמנוגד .
לכאורה זהו תיקון טבעי לאור העובדה שימונה נאמן אחד בלבד לכל הסדרות ,תוך התעלמות מניגודי
עניינים קיימים ,אךכאמוראםתתקבלעמדתנושלאלקבועבאופןקטגורינאמןאחדבלבד ,צריך יהיה
להשאירעלכנואתסעיף35יב25.(בשינוייםמסוימים) .

תחילת החוק
 .169לאור סעיף  )1(372לחוק המוצע ,שעבוד צף ,אף שנוצר לפני תחילתו של החוק ,יהיה כפוף לחוק החדש
ביחסלאשראישניתןלאחרתחילתו.
 .170עלהצעתהחוקלקחתבחשבוןכיקיימיםפרויקטיםארוכיטווח,כגוןפרויקטיםבתחוםהתשתיות,שבהם
מערכתהיחסיםההסכמיתביןהמלווהללווההיאדינמית,באופןשהלווהמבקשלעיתיםלשנותאתמועדי
הפירעון בהתאם להתקדמות הפרויקט .לפיכך ,ההוראה בסעיף  )1(372שלפיה אם שונה מועד הפירעון
לאחר הפרסום של החוק יראו את האשראי כאילו ניתן לאחר יום הפרסום ,הינה מנותקת מעולם של
הפרויקטים ארוכי הטווח ,ועלולה לפגוע הן בנושים המממנים פרויקטים מסוג זה שיתחילו לפני מועד
הפרסום (אם תתקבל) והןבחייבים(שכןאם יתקבלהסעיףהנושיםעלוליםשלאלהפגין גמישותבשינוי
מועדיהפירעוןשלהאשראי.
 .171יוסבר ,שבפרויקטים האמורים ההלוואה היא למעשה קו אשראי ,שחלקו עלול להתממש לאחר תחילת
החוק .מכאן ,אין מקום להחיל את החוק על "כסף חדש" שניתן כהלוואה במסגרת הסכם ,שנכרת לפני
תחילתהחוק,לרבותהערובהלכסףזהבאמצעותשעבודצף,משוםשתחולהכזותהיהרטרוספקטיבית
ותפגעבדוקטרינתהזכויותהמוקנות.
סיכום
 .172נבקשכםלעייןבהערותינוולשקולקבלן;  במהלךהדיוןבוועדההנכבדהנציעגםנוסחיםקונקרטיים,ככל
שיידרש.

בכבודרב, 
י.הלוי,עו"ד 
העתקים :
עו"דאביליכט,המשנהליועץהמשפטילממשלה(כלכלי-פיסקאלי) 
עו"דסיגל קוגוט ,היועצתהמשפטיתלועדתהחוקהחוקומשפט,כנסתישראל 
רו"חענתפייער,מנהלתמחלקתהשקעותשוקההון,אגףשוקההון,ביטוחוחסכון,משרדהאוצר 
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