
 

 

   2020 מרץ                                                                                                         חדלות פרעוןמעו"דכן תאגידים ו

 התנהלות הדירקטוריון בצל משבר הקורונה בראי חוק חדלות פירעון החדש 

 לקוחות וידידים נכבדים,  

  וגיות הקשורות ס בעדכון לקוחות זה נביא בפניכם .בר כלכלילמשהיתר  ןבי ובילהמחבי העולם ר ב רונהנגיף הקו התפרצות

 . קל על ההתמודדות עמןפרקטיים לה ציע כלים נווכן  , עשויות להתעורר בתקופת המשבראשר רעון ידלות פ בח

 

 רעון ידלות פמשבר הקורונה וח  -רקע . א

בחברות  בשוק ההון,  גם  גלים משיך להכותי מכה ובר כלכלי שלמש תרי ה ן בי הובילה ברחבי העולם רונה נגיף הקו התפרצות 

 . בישראל וכמעט בכל משק בית  ריאליות

לנוכח   .ממונפות , ובעיקר חברות שהגיעו למשבר כאשר הןאליותי לפגיעה מהותית ביציבות חברות ר בין היתר המשבר גורם

קושי למחזר חובות  עצמם בפני  תקין, עשויים למצוא קיסעגם תאגידים שנמצאו במצב  ,ועליית מחירי החובקשיי הנזילות 

של סביבת   הבאופן העלול להעמיד חברות רבות ואיתנות בפני מציאות חדש ,אשראי הנחוץ לפעילותם, או לגייס קיימים

 חדלות פירעון של ממש.   עד כדיחדלות פירעון 

חברות לבצע רכישות   לתמרץרסה עשויות ת בבו דו חה הירידות  לדוגמה:גם הזדמנויות עסקיות. ביא עמו מ המשבר  ,מצד שני

הזדמנויות לרכישת  להיתקל ב. כך גם חברות עשויות רווחי הון פוטנציאליים הפקתן תוך שלה  ניירות הערךחוזרת של 

   .בקשייםמגוף שבעצמו נמצא   נכסים במחירי מציאהפעילויות או 

.  אפשר להצביע על שתי תוצאות מידיות של המשבר  וכבר עכשי, ותקדים ת ודאות חסר-איהמשבר טומן בחובו בעיקר 

.  לסביבת חדלות פירעון או לחדלות פירעון של ממשקלענה( י )או ת נקלעותלא צפו זאת, שמעולם רבות חברות ראשית, 

ובסביבה בה שוררים כללי משחק   ודאות קיצונית-בתנאי איעסקיות נדרשים לקבל החלטות דירקטורים ומנכ"לים שנית, 

 . מוכריםובלתי  ים  ונ ש  משפטיים

"(  החוק)"  2018-לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"חנכנס  2019כי בחודש ספטמבר  נוסיף זהבהקשר 

שינוי המשטר  . והמנכ"ל דירקטור הלרבות בשאלת אחריות  ,שהנהיג משטר משפטי חדש בכל הנוגע להליכי חדלות פירעון

   .את הוראות החוק  פירשובתי המשפט טרם  ש ום מש רוודאות בעיקהחוסר  מגביר אתהמשפטי 

מתי   –יסוד ה בשאלת הנעוצה  תאינהרנטי אי ודאות מרחפת ברקעמהמשבר ומהחוק החדש,  תהנובע דאות ולאי הומעבר 

ה שאלה דיכוטומית )שחור או לבן( אלא שאלה  השאלה של כושר פירעון או חדלות פירעון אינ ? חדלת פירעוןהופכת לחברה 

לא תמיד ניתן להצביע במדויק על נקודת הזמן   )וגם אז בדיעבדבחכמה שגוונים רבים של אפור(, שלרוב נבחנת ) של מידה

הרי שבימי משבר הקורונה הדברים נכונים ביתר   ,. ואם בימי שגרה מדובר בשאלה מורכבתבה הפך הגוף לחדל פירעון( 

 .  וקשה להבחין בין השפעה חולפת לארוכת טווח תהיכולת לגבש תחזיות מהימנובשאת, שכן המשבר מגביר את חוסר 
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 לדירקטורמוקנה המשליכה על היקף שיקול הדעת לה השלכות מעשיות, משום שהתשובה  שלה ר בשאלה מדוב נדגיש כי 

קובעת את סוג   ;או הנושים( י המניות)בעל  קובעת את האינטרס שאותו הם משרתים ;למנכ"ל בהתנהלותם השוטפתו

 ועוד.  ;עסקאותחורצת גורלות של   ;ניתן לבצעא ל  התשלומים שניתן או

במטרה לנווט חברות   גורליותבפני דירקטורים ומנכ"לים הנדרשים לקבל החלטות  של ממשמציב אתגר  כל אלההשילוב של 

   .(של שגשוג )שלא לדבר על חופים    אל חוף מבטחיםבימים טרופים אלה 

קל על פרקטיים להציע כלים נו המשבר בתקופת להתעורר ויותעשש שתי סוגיות נסקורבעדכון זה  על רקע האמור לעיל,

 ההתמודדות עמן. הסוגיות הן: 

 . אי צמצום חדלות הפירעון תביעות נגד דירקטורים או מנכ"לים בשל .1

 במסגרת הליכי חדלות פירעון עתידיים.  ביטול עסקאות  .2

 

 מהי חדלות פרעון?  .ב

 רעון". יחדלות פהיא "   ,שנסקור  סוגיותהגדרת היסוד המרכזית המשמשת בכל ה

צב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין  מרעון כ" י חדלות פהחוק מגדיר 

 ".אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו

למשל בשל הקושי   –לשלם את חובותיו במועדם אין לחייב יכולת )מצב בו  רימיתז ת רעון עשויה להיותיהנה כי כן, חדלות פ

 . (( הוא שלילי "NAV"-ה)מצב בו שווי הנכסים נטו )  מאזניתלמחזר חובות( או  

רר רק בחכמה שלאחר  ב ובמקרים רבים ית תאינהרנטירעון לוקה באי ודאות י עצם זיהויו של מצב חדלות הפ –כאמור 

התאגידים להניח שיהיה בידם למחזר חובות בלוח זמנים קצר ובמחיר  שגרתי רשאים  מרבית  עולם  צבמ בכך למשל, מעשה. 

צפוי יחסית. בתקופה זו, לעומת זאת, אין כל ודאות מתי )ועד כמה( תחזור מציאות זו לקדמותה. בדומה, גם שאלת שווי  

 ות באופן קיצוני. ם להגיע לגביה למסקנות שונייו שנכסיו הנקי של התאגיד היא שאלה מעורפלת שמומחים כלכליים שונים ע

רעון", כאשר רק  י דאות המוגדר לעיתים כ"אזור חדלות הפומכאן, שתאגידים רבים ימצאו את עצמם פועלים בתחום אי הו 

, בבחינת "צל"ש או  רעוןיקא להחרפת חדלות הפובדיעבד יתברר האם ההחלטות שנקטו הביאו להבראת התאגיד או דו 

 .   טר"ש"

 

 רעון יר או מנכ"ל בשל אי צמצום חדלות פריות דירקטוחא . ג

חדלות  צמצום עילות עיקריות: אי  3-במנכ"ל בחברות המצויות בהליכי חדלות פירעון, ועל דירקטור על  החוק מטיל אחריות

  ו מתמקדים נא הז בעדכון(. 290ניהול במרמה )סעיף  ;(289 (; ניהול תוך הפרת חובה כלפי החברה )סעיף288פירעון )סעיף 

   .אל מול המצב ששרר קודם לחוקהעיקרי  חידוש  ה  הכוללת את, חדלות הפירעוןצמצום  בעילה של אי  
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 האחריות 

לחוק קובע כי דירקטור או מנכ"ל שידע או היה עליו לדעת כי החברה חדלת פירעון ולא נקט אמצעים סבירים   2881סעיף 

בהתקיים   עון,שי החברה בשל אי צמצום חדלות הפירים שנגרמו לנוזק לנ לצמצום חדלות פירעון, עשוי לחוב באחריות

 תנאים מסוימים. 

  טת אמצעים סבירים לצמצומה.י רעון; )ב( אי נק יאם כן, לאחריות יש שני יסודות: )א( ידיעה )בפועל או בכח( על חדלות הפ

המנסים להגדיר מהם  בפני המנהלים ד ומערעון עמדנו לעיל. קושי לא פחות י על הקושי שבידיעה בזמן אמת על חדלות הפ

 ה"אמצעים הסבירים" לצמצומה. 

 הגנות ה

 .  מפני עילה זוהגנות גם  החוק קובע   ,אחריותההתנאים להתגבשות   לצד קביעתלנוכח הקשיים עליהם עמדנו,  

י  שנם ימתקיימ  אמצעים סבירים לצמצום חדלות הפירעון, אם הדירקטור או המנכ"ל נקטפיה ל חזקההיא  הגנה אחת

 : במצטבר,  נאים הבאיםהת

כלומר הדירקטור או המנכ"ל ביצעו בחינה כלכלית של   – ננקטו אמצעים להערכת מצבה הכלכלי של החברה .1

 ; החברה )בעצמם או באמצעות אחרים(

 מהפעולות הבאות: )או יותר( אחתשהחברה תנקוט  כדי  הדירקטור או המנכ"ל פעלו , ובנוסף .2

 . גידיםאת  וםקשיגורם המתמחה במ קבלת סיוע   .2.1

 . להסדר חוב מו"מ עם הנושיםניהול   .2.2

 בבית המשפט.  פתיחה בהליכי חדלות פירעון .2.3

בתום לב הסתמכות סבירה  הסתמכו כי לא ניתן להטיל אחריות על דירקטור או מנכ"ל שהוכיחו היא הקביעה ש  ה יהגנה שני 

 החברה אינה חדלת פירעון. על מידע ולפיו  

יים של הסדר זה הוא מניעת מצב בו חברה  ן, מלמדת כי אחד מיעדיו העיקר וצימאקריאת הוראות החוק כמו גם הרקע ל 

ההכרה במציאות וממשיכה במצב של עסקים  רעון של ממש, דוחה את יבחדלות פ אף רעון או יהנמצאת באזור חדלות הפ 

, כאשר סיכון  ה(ומדכרגיל, או אף של הגברת נטילת הסיכונים )עסקאות למכירת נכסים במחירי מצוקה, גיוס חוב יקר וכ

 עודף זה מוחצן למעשה על נושיה. 

 המלצות אופרטיביות 

מישור  צות אופרטיביות בשני מישורים: המל נגזור כעת כמו גם את ההגנות מפניה,  ,מלשון הסעיף הקובע את האחריות

  בו ש שבתרחי  המנכ"לאו לצמצם את החשיפה של הדירקטור  ותעשויאשר  נקיטת הפעולות ומישור ותקבלת ההחלט

 זו.  בעילה ברה נקלעת להליך חדלות פירעון ומוגשת נגדם תביעההח

המרכזיות   מטרותיואחת מכי חדש מ לחוק  1סעיף החוב לנושים, רעון יפת א לצד המטרה של השבנקודה זו חשוב לציין כי 

ת  בען שבוח הביא ב הדבר רלוונטי בין היתר לשאלת השיקולים שיש ל 2. , ככל האפשרלהביא לשיקום החברה יאשל החוק ה 

 

פירעון ולא נקט אמצעים סבירים לצמצום היקפה, רשאי בית המשפט, לבקשת הנאמן או  היה עליו לדעת כי התאגיד נמצא בחדלות ו נהל כללי אידע דירקטור או מ)א( " 1
  בשל מחדלו. לפי התאגיד לנזקים שנגרמו לנושי התאגיד באחריות כ הממונה, לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים לגבי התאגיד, להורות כי הדירקטור או המנהל הכללי יישא

ו מנהל כללי נקט אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון של התאגיד, אם נקט אמצעים להערכת מצבו הכלכלי של לעניין סעיף זה, חזקה כי דירקטור א ב()
תן עם נושי התאגיד כדי להגיע  ומניהול משא  (2) ע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים;קבלת סיו (1) התאגיד ופעל כדי שהתאגיד ינקוט אחד האמצעים כמפורט להלן:

לחוק החברות, חברה אינה רשאית לפטור דירקטור או מנהל כללי מאחריותו  260 -ו 259על אף האמור בסעיפים  ג() פתיחה בהליכי חדלות פירעון. (3) ר חוב;עמם להסד
רקטור או למנהל כללי חבות  לא תקום לדי )ד( תו לפי סעיף קטן )א(.ובבשל הפרת חנה המאפשרת לשפות דירקטור או מנהל כללי וראה בתקנולפי סעיף זה או לקבוע ה

 . "לפי סעיף זה אם הוכיח כי הסתמך בתום לב הסתמכות סבירה על מידע ולפיו התאגיד אינו נמצא בחדלות פירעון
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 . , והיקף הסיכונים שניתן ליטולן של ממשקבלת החלטה בסביבת חדלות פירעון או בחדלות פירעו

 השוטפות   מישור קבלת ההחלטות

  לחיוב עתידי  לצמצם את החשיפה הפוטנציאלית יכוליםדומה כי הדירקטור או המנכ"ל  ,השוטפותבמישור קבלת ההחלטות 

 : , כגוןומודעתמושכלת  ותהלוהתנ  יסיותסב פעולות  מספר על ידי נקיטת  

דיון מספק  , לאחר ככל הניתןומתועד מפורט  ,מלא ,חשוב לקבל החלטות מושכלות, על בסיס מצע עובדתי רלוונטי .1

 .  השונות העומדות על הפרק והשלכותיהן אלטרנטיבותהתזרימי המזומנים הצפויים,  ה של  שכולל בין השאר בחינ

בתהליכי  דומהמעריכי שווי, שמאים וככלכלנים, ע בלתי תלויים כגון וקצמ אנשי –רך צו והבמידת האפשר  – לשלביש  .2

להיבנות  יםמנכ"ל המבקש מלב הנדרשת מדירקטור או הסתייעות זו תבסס את ההסתמכות בתום קבלת החלטות. 

 מחזקת התקינות.  

עסקי מדובר בסיכון  אםה ,נטיו הרלו  עהמידעל יסוד  בדק,ישי ובלבד נטילת סיכון עסקי לגיטימי אינה אסורה כשלעצמה  .3

 .  , הן לחברה והן לנושיהסביר בנסיבות העניין

לא להניח כי בית המשפט  סביר, מטרה מרכזית של החוקכי מכיוון שהחוק קובע ששיקום החברה היא בהקשר זה נעיר  

יקום לש יאהבלרה טבמ דתי ומיסיכון עסקי סביר הכרוכה בהחלטה  ודירקטור או מנכ"ל שקיבלעל  ימהר להטיל אחריות

להערכתנו, שם המשחק בנקודה זו יהיה סבירות נקודת   .במחיר של סיכון מסוים לנושיםאם הדבר נעשה גם  ,החברה

   האיזון שנבחרה בין אינטרס בעלי המניות ליטול סיכונים, לבין אינטרס הנושים לצמצמם.

רט באשר לאינדיקטורים רגישים בפו יבור צחברה ל על הדירקטוריון לנקוט בזהירות מוגברת בקשר לדיווחיה של ה  .4

 ת הערת עסק חי,  ופרסומו של תזרים מזומנים חזוי. שאלת הצורך בהכלל   –במיוחד, כגון 

השליטה בפרט לבין אינטרס   ישבין אינטרס בעלי המניות בכלל ובעל המובנה על הדירקטוריון להיות קשוב למתח  .5

 ן בין השניים. האיזות וד ת נקר בבחיי וביקורת הנושים ולהפעיל שיקול דעת עצמאי 

אחר ההתפתחויות בעקבות  , ובמועדים מוגדרים ותכופים, פן שוטף באועל הדופק ולעקוב  האצבע עם  להישארחשוב  .6

 . מתמדת של מידת כושר הפירעון של החברה הבחינבכלל זה ו המשבר

  לצמצום  של הדרכיםה ינא בח וקש התב ומ חדלות הפירעון", צעד רלוונטי  צמצוםמכיוון שמדובר בעילה שמכונה "אי  .7

מזומנים, התזרים בצע התאמות ל ללשקול את היכולת כמובן נדרש . בהקשר זה וגיבוש תוכנית סדורהחדלות הפירעון 

התייעלות, מהלכי לבחון תוכניות לטווח קצר ולטווח ארוך, לגבש , פוטנציאליות עסקאותלבחון מבנה מימון,  לבחון את

  ועוד.

תאגיד כ"עסק חי" )שייתכן שכרוך בסיכון מסוים( לבין הפסקת  ה שבין המשך פעולת ה למדייא ה ה נוספת נקודת איזון  .8

פעילות התאגיד ופניה לבית המשפט או למשא ומתן עם הנושים על בסיס מימוש נכסי התאגיד. ייתכן כי דווקא המשך 

ת חדלות הפירעון.  מק העיא לב יכון תן כי נטילת סהפעילות כ"עסק חי" היא שתביא לצמצום חדלות הפירעון וייתכ

 בלתי אפשרית.   ולעיתים אוליודאות קיצונית, קשה -לת החלטה מעין זו בתנאי איקב

הצפויות לעמוד  כמפורט בהמשך מזכר זה, על הדירקטוריון להכיר את הכללים החלים על מספר פעולות בסיסיות .9

העדפת נושים, נטילת התחייבויות  י כד עולה ה חובותרעון י פ  –ון כגולהקפיד על קיומם.  לביקורת קפדנית במיוחד 

 . פעולות המיטיבות עם בעלי ענייןו  מצוקה  יחדשות שאין ודאות ביכולת לעמוד בהן, מכירת נכסים במחיר

 רעוןיבתחום הסדרת החוב או חדלות הפ  נקיטת פעולות יזומות

הפירעון ביר לצמצום חדלות ן סאופלו בעה הם פים מחזקה לפינהנ כפי שהוסבר קודם לכן, החוק קובע שדירקטור או מנכ"ל 

 

להביא    (1) –טרה העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במ , הנמצא אועון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגידדיר את פירחוק זה נועד להס"לחוק קובע:  1סעיף  2
 . "לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים  (3) להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;  (2) ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;
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 אם הם פעלו באחת משלוש חלופות: 

שיקום גורם המתמחה במ סיוע  נקטו אמצעי להערכת מצבה הכלכלי של החברה + פעלו כדי שהחברה תקבל  .1

 . תאגידים

להסדר הנושים מו"מ עם סיוע ניהול  נקטו אמצעי להערכת מצבה הכלכלי של החברה + פעלו כדי שהחברה תקבל .2

 .ובח

  פתיחה בהליכי חדלות פירעוןסיוע  מצעי להערכת מצבה הכלכלי של החברה + פעלו כדי שהחברה תקבלו אנקט .3

 . בבית המשפט

כרוכה בהפעלת שיקול דעת בשים לב באחת הפעולות האמורות  )או לא לנקוט( גם ההחלטה לנקוט ,מטבע הדברים

 .  , תוך בחינה של החלופות השונותססמבומלא ו  עובדתיעל יסוד בסיס וצריכה להיעשות  ,הענייןלנסיבות 

די להציב תמרור  עליהן. אין צורך להתעכב בעד עצמן והחלופות של ניהול מו"מ עם הנושים ופניה לבית המשפט מדברות 

יים(  למו"מ עם הנושים )בעיקר נושים פיננסה מוקדמת מדי י פנילבית המשפט או מדי ה מוקדמת י : גם פנימובן מאליו אזהרה

ה לפגוע בשמירה על  ה לבית המשפט עלול יהפני  חלופת)לעיתים  ולהוות נבואות המגשימות את עצמן בחברה וע לפג ות וללע

   .השמדת ערך משמעותית( ולגרור  העסק החי

מור עשוי להיות ממגוון דיסציפלינות לפי  ה"מומחה" הא -ה לגורם המתמחה בשיקום תאגידים י חלופה של פניל באשר

   עוד.ריכת דין וניהול, ע כלכלה, –העניין 

דירקטור או מנכ"ל אשר יפעל בכל אחת מהחלופות האמורות יוכל ליהנות מהחזקה לפיה הוא פעל לצמצום חדלות הפירעון  

 .  ובכך לצמצם את חשיפתו האישית השל החבר

 

 יטול עסקאות  ב .ד

ניירות  לרכישות עצמיות של טות, הן עלא מ תו המשבר הנוכחי יוצר גם הזדמנויות עסקי ,לצד הקשייםכאמור בפתח הדברים, 

המוכרת /  עם זאת, חשוב לדעת כי אם בסופו של יום החברה  .)כמו חברות(  על ידי חברות והן לרכישת נכסים אחרים ערך

חשוב   ה.ת , בתנאים מסוימים, לבטל עסקאות שנעשו קודם לקריסלולעתיכנס להליך חדלות פירעון, בית המשפט  המשלמת

   לא רק מצידה של החברה המצויה בקשיים אלא גם מצידם של הנושאים ונותנים עימה.  – ות אלהר הוראכיאם כן לה

געות  רעון, חברות המצויות במצוקה עשויות לקבל החלטות הפו יהרציונל להוראות אלה הוא ההכרה בכך שבאזור חדלות הפ 

דוגמא, לא פעם חברות במצוקה מבצעות  ון. כך לרעי היו נמנעות אילו פתחו במועד בהליכי חדלות פאשר בנושים שלהן ו

רוק, או מוכרות נכסים במחירים  ימכללי עדיפות החוב בפ בעדיפות השונהרעון חלקי של חובותיהן משיקולי לחץ מקומי יפ

ופוגעות בסדרי   מחריפות את הגרעון בשווי הנכסי שלהן , הןבכך .ם"אליים, רק כדי "להחזיק את הראש מעל המי ילא ר

 .  ושיהןות בין נ העדיפ

   :(רעוןיחדלות הפ  )שנעשו קודם לפתיחת הליך סוגי עסקאות 4 קובע שניתן לבטלהחוק  ,ככלל

 . בין אם היתה כוונת העדפה ובין אם לאו עדפת נושיםלה   שמובילהעסקה   .1

 . או בלי תמורה כלל הולמתבתמורה לא עסקה שנעשתה  .2

 .נכס הברחתעסקה שתכליתה   .3

 . להשאת ערך לנושיםלה יביא  שביטוה(  )נמשכת או שטרם הושלמעסקה  .4

 הטעם לכך הוא בחלק זה נתמקד בביטול עסקאות שנעשו בתמורה לא הולמת ובעסקאות המהוות העדפת נושים.

  יותר מאשר  רבהתקופת המשבר עלולות להיות חשופות לביטול בעילות האמורות במידה באשר נעשות מסוג זה שעסקאות 

 ביר מדוע.  בהמשך נסו  בימי שגרה עסקאות אשר נעשות 
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אותה  כפי שנראה מיד, גם כאן, הקושי המרכזי העומד בפני המתקשר עם החברה בקשיים, הוא כי רק בדיעבד יתברר האם 

 לוונטית. רעון בתקופה הרי היתה חדלת פחברה 

 לחוק(  219)סעיף המהווה העדפת נושים פעולה  ביטולהנסיבות המאפשרות 

רעון ובכך משפרת  ילות הפ דעת חובות לחלק מנושיה קודם לתחילת הליכי חשיים פורהוראה זו עוסקת במצב בו חברה בק

 . את מצבם

גדול יותר מהחוב לעומת החלק  ייפרע לאותו נושה חלק ש המביא לכך  3חוב תשלום  הניתנת לביטול: הפעולהסוג  .1

להעדפת נושים   ן המרכזיהמבחעל פי החוק,  –קרי  .שהיה נפרע לו במסגרת הליכי חדלות הפירעון לפי סדר הפירעון

 רעון, היה הנושה מקבל פחות ממה ששולם לויהינו האם, אילו החברה היתה נכנסת להליכי חדלות פ

 ה" שהיתה עיקרו של ההסדר הקודם.בכך החליף החוק את דרישת "המרמ .באותה פעולה

ת הליכי  לפתיח  שהלפני מועד הגשת הבק חודשים 3בתקופה המתחילה  בוצעה הניתנת לביטול: מועד הפעולה .2

 שנה(.  -קרוב תשלום ללגבי  ו ) חדלות הפירעון

חזקה  נקבעה בעניין זה, לאור קשיי ההוכחה הניתנת לביטול: ה בחדלות פירעון במועד הפעולהתהי  החברה .3

בחדלות  החברהה תשנה( הי  -חודשים לפני מועד הגשת הבקשה )לגבי קרוב  3בתקופה של  לפיה)ניתנת לסתירה( 

 פירעון.  

נקבע כי לא ניתן באינטרס ההסתמכות של צדדים שלישיים, הפוטנציאלית של ביטול הפעולה הפגיעה  נוכח, חד עם זאת י

 :  יהיה לבטל פעולה אם מתקיים בה אחד מאלה

חשב י רעון החוב לא י י". עצם פ בנסיבות העניין תמורה הולמת " במועד ביצוע הפעולה או במועד סמוך לו  הקיבל החברה .1

 ;  מתתמורה הול לעניין זה כ 

של  והחוב שנפרע בשל הפעולה נוצר במהלך העסקים הרגיל  ,החברההפעולה היה במהלך העסקים הרגיל של ביצוע  .2

 .  החברה

 רעון חובות מסחריים שוטפים. י בעיקר תרחישים של מיחזור חוב פיננסי ופ יכסו, אם כן,ההגנות האמורות  

 ( 220סעיף )  לתי הולמתביטול עסקה שנעשתה בתמורה בהנסיבות המאפשרות 

שבשלה נגרע נכס מנכסי ו ,הליכיםהשנעשתה לפני מתן צו פתיחת  עסקה/רשאי להורות על ביטול פעולה בית המשפט

 בהתקיים התנאים הבאים:   ,הנשייהקופת 

 –כאמור  ."שאינה הולמת בנסיבות העניין " נעשתה בלא תמורה או בתמורה הניתנת לביטול  עסקה/: הפעולהתמורה .1

רעון, מבצעת "מכירת חיסול" ימצב בו חברה במצוקה, שאמורה היתה לפנות להליכי חדלות פ  מנועלהחוק הינה מטרת 

 של נכסיה ובכך פוגעת בנושיה.

לגבי  ו) לפתיחת הליך חדלות הפירעון הבקשהלפני מועד הגשת  שנתייםהפעולה בוצעה בתקופה המתחילה : תקופה .2

 שנים(.    4 -קרוב 

דלות פירעון או שביצוע הפעולה הביא אותו לחדלות פירעון. גם  ה היתה בח החברהפעולה במועד : פירעון חדלות .3

 פירעון.החברה היתה חדלת ניתנת לביטול,  החזקה הניתנת לסתירה לפיה בתקופה שבמהלכה הפעולקיימת   בעניין זה

 

)למשל  מעמדו בסדר הנשייהבמקרה שהמחאת החוב מאפשרת לנמחה לשפר את אחר לאדם  וכן המחאת חוב מנושהנכס של או שעבוד  הראך גם העב 3
 . ( לחברהכנגד חוב אחר שהוא חב שקיבל לקזז את החוב  למקבל החובבמקרה שבו ההמחאה מאפשרת 
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)ואף שהדבר אינו  יטול העסקה ב –בית המשפט להורות על שתי תוצאות אפשריות רשאי הנסיבות שלעיל  בהתקייםכי  ,יצוין

במקביל להשבת הנכס לחברה תושב   -למעט בנסיבות חריגות  -להבנתנו הפרשנות הסבירה שלו היא כי  –קבוע בחוק 

 ( או חיוב הרוכש בתשלום ההפרש בין המחיר ששילם לבין המחיר שראוי היה לשלם.  ששילם   התמורהלרוכש  

סוגיה זו צפוי   בשאלה מהי "תמורה הולמת בנסיבות העניין". זה הוא הסדרב  הקושי המרכזי המתעוררכפי שניתן לראות, 

אולם כבר עתה ניתן לציין כמה שאלות צפויות: האם "תמורה הולמת" משקפת מחיר שוק   ,שתעסיק רבות את בתי המשפט

משבר הוא  ת מחיר ששיקף את מצב השוק בתקופ בחכמה שלאחר מעשה( בהערכת שווי? האם  -לעיתים או מחיר הנקבע )

האם הנסיבות בהן שרויה  ההחלטה למכור בעיתוי משברי גם היא פגומה? עצם א יש מקום לקבוע כי מ נם "הולם" או שאמ

מדובר בהסדר תקדימי והתשובות הניתנות בחוק או בדברי   –כאמור החברה רלוונטיות לשאלה מהי תמורה הולמת? 

 ההסבר לו מצומצמות. 

 המלצות אופרטיביות 

רעון, שנסקרה לעיל, היא של הדירקטורים  יעולה מההוראה המחייבת לפעול לצמצום חדלות הפפה העיקרית השיבעוד שהח

יחד עם ביטול העסקאות היא של הצד השני לעסקה. בעניין החשיפה העיקרית העולה מההוראות לכאורה והמנכ"ל, הרי ש

דירקטוריון, למשל אם בוצעה  על המנכ"ל והאחריות גם זאת, לא מן הנמנע שפעולה כזו תביא בסופו של יום להטלת 

רעון לא ניתן יהיה לגבות מהנושה את הסכום שהיה עליו להשיב לקופת  יאולם במסגרת הליכי חדלות הפ  , העדפת נושים

 רוק.   יהפ

הולמת או שמהוות העדפת נושים  שאינה לאור הסמכות שהחוק מקנה לבתי המשפט לבטל עסקאות שנעשו בתמורה 

 ואלה חלקן:  ,ומה שניתן לגזור מספר המלצות אופרטיביותרלוונטיים, דיפי החוק ה וסע

באנשי   להסתייעולפי הצורך רעון ישמבצעת חברה באזור חדלות הפ עסקה כל התמורה ב לנאותותיש לתת את הדעת  .1

והן רה המוכרת המלצה זו נכונה הן לחב  .שיתמכו בהגיון ובבסיס הכלכלי של העסקהמקצוע חיצוניים ובלתי תלויים 

 לרוכש. 

אמורים להוות תמרורי  שלא במהלך הדברים הרגיל, נושים של החברה רעון חובות ליפ"מחירי חיסול" וסקאות בע .2

 לשקול את הדברים פעם נוספת.  , וכן לצדדים שלישיים, אזהרה שמורים לדירקטור או למנכ"ל

 

 וק  שונות של החהתכליות היות בין  שויות אפשרדילמות אפשרויות והתנג  . ה

לבין עקרונות  , להבראת החברהעיתים יכול להיווצר מתח בין חובת הדירקטור או המנכ"ל לפעול יאות מלמדת שלהמצ 

 .  ועוד איסור על העדפות נושים ה אחרים שעומדים ביסוד הליכי חדלות פירעון כגון 

 : וקהתכליות השונות של החבעת הנוכחית ובכלל לאור ממחישות את הקשיים  ה מספר דוגמאות נביא להלן  

 4אגרות חוב ביצוע רכישה חוזרת של ב חברות רבות עשויות למצוא הגיון כלכלי כאמור, : רכישות חוזרותים/ עדפת נושה

 .  משבר הקורונהבבורסה בשער נמוך לנוכח  ותאשר נסחר ןשלה 

  חוב  הקטנתהזדמנות חריגה ל מצד אחד, המהלך מביא לרווח הון ומשפר את מצבה המאזני של החברה משום שמדובר ב

יתברר בדיעבד כי  העדפת נושים אם ל. מצד שני, עצם הרכישה עשויה להיחשב NAV-מהיר בשיפור לו קטיבי במחיר אטר 

היה  ש סכום גדול מהסכום  קיבל  אגרת החוב את חזרה רכשה החברה נושה שממנו ההחברה חדלת פירעון )שכן לכאורה 

 (.  פארי פאסו  ,החברה וחלוקת נכסיה בין כלל הנושים מקבל במקרה של פירוק

 

 רעון לא תוכל לבצעה. יחדלות הפ אזורחברה בניתן להניח כי ועל כן  ,רעון יי יכולת הפעמוד במבחנרכישה חוזרת של מניות מטופלת ממילא כ"חלוקה" ועליה ל  4
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וכן   .העסקה אתובאיזה אופן ניתן לבצע האם , במומחים המתאימיםיש לבחון באופן פרטני, תוך הסתייעות  ,בנסיבות כאלה

סדר  הנושים בשים לב ל על "שוויון הזדמנויות" בין הקפדה תוך עשהיי הרכישה  תהליךניתן להקטין את החשיפה אם  האם

   .העדיפות של נשייתם

במחירים  נכסים על המדף יעמידו ניתן להניח שבעקבות המשבר חברות רבות  :הולמת בלתיעשו בתמורה עסקאות שנ 

בהליך חדלות פירעון, מדובר בעסקה שבית המשפט של  לביטול עסקאות שהחוק מעניק המשפטיים נמוכים. בהתאם לכלים 

את הכלים לביסוס נאותות  שיפה זו ולבחון המתקשר עם החברה צריך להיות מודע לח שלישי צד  חדלות פירעון עלול לבטל.

 השבה עתידיות.  ביטול או  התמורה ולצמצום החשיפה לתביעות

המכונה  פעולה אחת הפעולות הקלאסיות של חברות במצוקה היא נטילת חוב חדש על מנת לשרת חוב ישן ) גלגול חובות: 

חדלות הפירעון.  להעמקתכון ם טיבה וטבעה בסיכרוכה מעציקר המשקף את תנאי המצוקה אשראי נטילת  "גלגול חובות"(.

הטלת  כן לרעון עלולה להוות גם עילה להרמת מסך וינטילת אשראי חדש בידי חברה חדלת פ על פי חוק החברות, זאת ועוד, 

 אחריות אישית על הדירקטורים של החברה. 

מהלוואה  ה הקודם, נושה א', המלוולחוב פרעון  –שנטילת אשראי המהווה "גלגול חובות" )כלומר  קבעההפסיקה  ,בעבר

ככל שמדובר בנטילת סיכון   ביל להטלת אחריות אישית על מנהלי החברהעשויה להו נושה ב', המלווה החדש( שהתקבלה מ

לשמור על החברה כעסק חי  מדובר בפעולה שמחויבת המציאות כדי במקרים רבים , מאידך גיסא בלתי סביר להשבת החוב.

ובר לביצוע  עוץ מתאים עירקטוריון והמנכ"ל להיות ערים לחשיפות ולקבל יגם כאן, על הדי .הממנת לאפשר שיקו  על

 .  הפעולה

 

 בברכה, 
 פישר בכר חן וול אוריון ושות' 

 . ( 03-6944111)  שלכם במשרדנו הקשראנשי  או אל   מטה לעורכי הדיןלמידע נוסף ניתן לפנות  

 apines@fbclawyers.com עמית פינס עו"ד 
 awell@fbclawyers.com אברמי וול עו"ד 
 ybonen@fbclawyers.com יורם בונן עו"ד  
 bnoiman@fbclawyers.com בועז נוימן עו"ד 
 lihib@fbclawyers.com ליהי בלומנפלד עו"ד 
 salbeck@fbclawyers.com שוני אלבק עו"ד  

 
הזכויות שמורות לפישר בכר  ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל י בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או א מידע כללהכלול באגרת מידע זו הו 

 wyers.comnews@fbclaלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:    חן וול אוריון ושות'.

 

רעון ובהחלטות המתקבלות באזור ימצבי חדלות פייעוץ בלעורכי הדין ממשרדנו התמחות ארוכת שנים ורב תחומית ב

, כיועץ של מיליארדי שקליםהסדרי חוב, מהגדולים במשק ובהיקף מצטבר ליווה עשרות רעון. המשרד יחדלות הפ

גורמים מממנים, נושים ומחזיקי המשרד ייצג ומייצג  , וקה ולחברות בהסדרי חוב. בנוסףלדירקטוריונים במצבי מצ

 עון.רירעון ובליטיגציה תאגידית בעקבות חדלות הפיאגרות חוב וכן עוסק בליטיגציה של חדלות פ
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