
 

 

  2020 אפריל                                                                                                                 חדלות פירעוןמעו"דכן 

 2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"חפתיחת הליכים לפי 

 לקוחות וידידים נכבדים, 

, בהתאם נסקור מגפת הקורונה והנזקים הכלכליים הנובעים ממנה, עסקים רבים נקלעים למצב של חדלות פירעון נוכחל
  .פירעוןבסביבת חדלות  מצויה אגידתי במסמך זה את האפשרויות העומדות בפנ

 רקע

, חלופיים נבחנת חדלות הפירעון על ידי שני מבחנים, "(החוק") 2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"חלפי 
 -המאזני המבחן ו" .."החייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע - תזרימימבחן הה

 ". החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו"התחייבויות 

 בעצמםפתוח לוהקדים ל תאגידים, מנסה לעודד 2008אשר נוסח, בין היתר, על רקע השפעות משבר שנת  החוק,
 וןג, וזאת באמצעות מתן תמריצים שונים כמתוך תפיסה כי ככל ויקדימו ניתן יהא לשקמם פירעוןחדלות  בהליכי

 , ניהול מו"מ מוגן וכיוצ"ב. למינוי נושא משרה כנאמן שרותהאפ, לקבוע מהו עתיד התאגידהאפשרות 

, אותם על סף חדלות פירעון, יש מספר אפיקים עיקריים יםעם קשיים כלכליים ונמצא יםאשר מתמודד תאגידיםבפני 
 :להלן נסקור

 הנפתח בצו לפתיחת הליכים. פירעוןהליך חדלות  .1
 ן מוגן.א ומתול משניה .2
 גיבוש הסדר חוב מחוץ לצו פתיחת הליכים. .3
 ניהול משא ומתן עם נושים. .4

  הליך חדלות פירעון, הנפתח בצו לפתיחת הליכים

וכאשר ש"ח  25,000עולים על סך של יכול להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים במידה וחובותיו תאגיד לפי החוק, 
 . פירעוןהצו יסייע לו למנוע את חדלות ה

ניתן יהיה לבקש , וכן איסור ביצוע עסקה חריגההמורה על יטיל בית המשפט צו  ,בהועד להכרעה הבקשה  הגשתלאחר 
 סעדים זמניים כמו איסור ביצוע עסקאות מסוימות או חלוקה, איסור על פירעון חובות עבר והקפאת הליכים. 

התאגיד ינותב למסלול של פירוק להחליט האם עליו  , יהיהאם מצא בית המשפט כי יש מקום להורות על פתיחת הליכים
  :או למסלול של שיקום כלכלי

או שיש חשש שההפעלה \ו בית המשפט ינתב תאגיד למסלול של פירוק אם יוכח שאין סיכויי שיקום – פירוקמסלול  .א
פים חלק את הכסהנכסים וי ימונה נאמן שיפעל למימוש ,במקרה של פירוקאו שאין מקורות מימון. \ו תפגע בנושים

 שיצטברו בקופה, בהתאם לסדרי הנשייה.

בית המשפט ינתב תאגיד למסלול של שיקום כלכלי אם יוכח כי יש סיכוי לשיקום, אין חשש  – שיקום כלכלימסלול  .ב
השיקום יכול להתבצע באמצעות סביר שההפעלה תפגע בנושי התאגיד וכן יש אמצעים למימון הוצאות הפעלה. 

ת אישור הנושים ובית המשפט, או באמצעות מכירת הפעילות העסקית כלי, הדורשת אנית לשיקום כלתכ
  )בשלמותה או באופן חלקי(.

אם התאגיד הוא שביקש את צו פתיחת ההליכים, הוא רשאי לבקש מבית המשפט להורות על הפעלתו לצורך יצוין כי 
לתאגיד האפשרות  ניתנת ,הבקשה הגשתבעת  כלומר,. ראשוניהפעלה כלכלי, כשלבקשה יצורף מתווה השיקומו 
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 .)לרבות באמצעות מכירה לצד ג'( התוות את דרך השיקום הכלכליל

 3-חודשים, כאשר לבית המשפט סמכות להאריך את התקופה ב 9תקופת ההפעלה לצורך שיקום כלכלי לא תעלה על 
. במהלך הפעילותם או למכירת התכנית לשיקו לגיבושנדרשת חודשים נוספים בכל פעם, וזאת אם מצא כי ההארכה 

תקופת ההפעלה לא ייפרעו חובות אלא על פי הסדרי החוק החדש, וכן תוחל הקפאת הליכים אוטומטית ביחס להליכי 
גבייה שטרם הושלמו, שעבוד שטרם הושלם שכלולו ואף על פתיחת הליך משפטי נגד התאגיד )בחריג של הליכים 

 פליליים ומנהליים(.

 י נאמןמינו

שר תגובש על א מתוך רשימה סגורהאך ורק זהות המועמדים תיקבע שכך חדש, שונה הליך מינוי הנאמנים חוק התחת ה
  ידי וועדה מקצועית בראשות שופט בדימוס.

ונס )הכושיקום כלכלי  פירעוןעל הליכי חדלות היהיה עליו לקבל מהממונה  ,ובטרם ימנה בית המשפט בעל תפקידלפיכך 
בדבר  התאגיד והנושיםוכן לקבל את המלצת , שמות של מועמדים מומלצים 3-5בין  "(ונההממ") שעבר(ל הרשמי

מתוך ימנה ככל שלא אך , מועמד מתוך מומלצי הממונה. בית המשפט אינו מחויב למנות מתוך הרשימה מועמדים
 עליו להתייחס לכך בהחלטתו. יהיה , מונהמהמומלצי 

אין כל שליטה על מינוי בעל התפקיד וכפועל יוצא גם על  תאגידכי ל נהיהל מנגנון זה המשמעות האופרטיבית ש
 ההליך עצמו מרגע הגשת הבקשה. 

התאגיד, והוא יפעל לשיקום התאגיד או לפירוקו, כל זאת של  עם מינוי בעל התפקיד יעברו לידיו סמכויות האורגנים
ות אישור בית המשפט, כגון ל הנאמן יהיו טעונסמכויות מסוימות ש בנוסף להכרעה בתביעות החוב וכינוס נכסי התאגיד.

 פירעון חוב עבר או תביעה בשם התאגיד.

  משא ומתן מוגןהליך 

הוכנס לחוק בעקבות המלצות הוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל כהוראת שעה, ונוגע רק הליך משא ומתן מוגן 
 .1968-"חשכבהגדרה של תאגיד מדווח לפי חוק ניירות ערך, ת יםהעומד תאגידיםל

וזאת באמצעות למנוע את חדלות הפירעון, כדי הליך זה נועד לאפשר לתאגיד מדווח לבצע הסדר חוב בשלב מוקדם 
 . מתן תמריצים שיניעו את התאגיד להציע הסדר חוב

 ההגנות הניתנות לתאגיד המצוי בהליך של משא ומתן מוגן הן:

 רק התאגיד יהיה רשאי להציע מתווה של הסדר חוב – בלעדיות בהצעת הסדר חוב .א

 מניעת האפשרות של נושים להעמיד את חוב התאגיד לפירעון מידי .ב

 נושים להגיש בקשה לצו פתיחת הליכיםשל מניעת האפשרות  .ג

לב,  תוםיינתנו רק לאחר אישור הדירקטוריון כי אין לתאגיד חוב שלא נפרע, למעט חוב השנוי במחלוקת ב כאמור ההגנות
החודשים הקרובים. על התאגיד למסור  9-וכי אין חשש ממשי שהתאגיד לא יוכל לפרוע במועד חוב שמועד פירעונו חל ב

 הודעה על פתיחה במשא ומתן מוגן תוך צירוף אישור הדירקטוריון, לכל הנושים שהוא מעוניין בהגנה מפניהם.

אולם, אם במהלך התקופה המוגנת תצמח  .ירקטוריוןהד תוקפן של ההגנות יהיה עד לשישה חודשים ממועד אישור
יום ההודעה על קיום העילה, או מימים  45עילה להעמדה לפירעון מיידי של חוב התאגיד, ההגנות יוסרו בתוך לנושים 

 .המאוחר מביניהם –מיום אישור הדירקטוריון 

 בתום לב.קת בכל מקרה, ההגנות יוסרו אם התאגיד לא שילם במועדו חוב שאינו במחלו

כמו כן, נושה יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה להסרת ההגנות, אם יוכיח כי תחולת ההגנות עשויה לפגוע בו פגיעה 
 מהותית, בין היתר אם יש חשש ממשי לפגיעה בשווי השעבוד, או חשש ממשי שהתאגיד עושה שימוש לרעה בהגנות.

 ניהול משא ומתן מחוץ לצו פתיחת הליכים

לחוק  350סעיף בדומה להוראות לא במסגרת צו לפתיחת הליכים, גבש הסדר חוב שמאפשר ל ,וקשל החחלק י' 
על כשזה יכול שיוצע על ידי התאגיד, בעל מניות או נושה העומד בדרישות החוק )לא נושה עתידי( החברות. הסדר 

 מאישורו.צמוח הצעת ההסדר לכלול את כל המידע הדרוש לשם החלטה בה, לרבות התועלת הצפויה ל

לאישור הנושים על ידי כינוס אסיפות סוג, ואם התאגיד סולבנטי, גם הוא יובא , לבית המשפט לאחר הצעת ההסדר
אם מצא כי יש בכך כדי  ,לאישור בעלי הענייןההסדר לאישור בעלי המניות. בסמכותו של בית המשפט לא להביא את 
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 לסכל את ההסדר.

, שעניינו שינוי מהותי נסחר אג"חי בעל לתאגידים"הסדר חוב מהותי" הנוגע ת גם לישנה התייחסו ,במסגרת חלק זה
ג"ח לרבות פירעון כל או חלק מאיגרות החוב על ידי הקצאת ניירות ערך אחרים. לצורך גיבוש בתנאי פירעון סדרת הא

חוב ולהכין חוו"ד הסדר  חוב, שבין תפקידיו לנהל מו"מ לגיבושהסדר זה ימונה )אם טרם מונה( מומחה לבחנת הסדר 
 לענין כדאיות ההסדר לבעלי האג"ח.

 ניהול משא ומתן עם נושים 

במידה וישנו מספר מצומצם של  ייתכן שתתאים, אך ((3ב) 288נזכרת בסעיף )בחוק  במפורש חלופה זו אינה מנויה
שנקלע התאגיד למצוקה,  בעתכך ו. נושים איתם ניתן לשאת ולתת בו זמנית, או במצב בו רוב הנושים הם נושים פיננסים

 מים וזאת על מנת להקל את הנטל על הכלכלי.ו, או לדחות תשלתחובו ניתן לנהל משא ומתן עם נושים על מנת לפרוס

, ועל כן )למעט חוב לרשויות( עם זאת, יש לציין כי ניהול משא ומתן שכזה עלול להיות בעל השלכות לעניין העדפת נושים
להביא לשיקומו הכלכלי של החייב, כי בית שהיא החוק תכלית לאור אך ניתן להניח  .עם עו"דיש להיוועץ כל העת 

 המשפט ייבחן את פעולות התאגיד בימים אלו גם לאורה.

  לסיכום

ע זה כדי בשים לב כי אין במידו ,את האופציות העומדות בפני תאגיד הנקלע למצוקה ולחדלות פירעוןלעיל בקצרה  מנינו
 . ים הרלוונטיםל ההיבטללמצות את כ

 

 תאגידיםמייצגת באופן שוטף רבים מהבנקים הגדולים בישראל, כמו גם במשרדנו מחלקת חדלות הפירעון 
ותאגידים במצוקה, נושים מקומיים וזרים ועוד, במגוון הליכים משפטיים ופעילויות הנדרשות במצב של חדלות 

, פירוקים, כינוס נכסים, תאגידיםושים, הבראת נושאים, כגון הסדרי נפירעון. הייצוג נוגע לקשת רחבה של 
 מינוי נאמנים, מכירת נכסים, אכיפת שעבודים, וכן ארגון מחדש של הלוואות וחובות.

, מחזיקי אג"ח, משקיעים מוסדיים ועוד במגוון סוגיות הקשורות יםציבורי תאגידיםכמו כן, המחלקה מייצגת 
ים ביותר שיושמו בישראל בשנים האחרונות. המחלקה המורכבמחוב הסדרי ק בלהסדרי חוב, ולוקחת חל

ביחס למצבים של ייעוץ לדירקטורים ומנהלים  כןמעניקה ייעוץ גם במקרים של חובות עם היבטים בינלאומיים ו
 קדם חדלות פירעון.

  

 בברכה,
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'  

 

 :עורכי הדין לא למידע נוסף ניתן לפנות

 apines@fbclawyers.com  4162694-03  עמית פינס

 ihib@fbclawyers.coml  6944162-03 ליהי בלומנפלד

 
עליו. כל הזכויות שמורות לפישר בכר  עת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמךהכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות ד

 news@fbclawyers.com להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה: חן וול אוריון ושות'.
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