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ד אהרן מיכאלי "עו

,  ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית

פרעוןתובענות ייצוגיות וחדלות 



,  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
מטרות מרכזיות-2018-ח"התשע

.הצבת השיקום הכלכלי של החייב כערך מרכזי▪

הגדלת פירעון החוב לנושים וחלוקת קופת ▪

הנשייה בצורה שוויונית יותר בין הנושים  

.  החזקים לנושים החלשים

הגברת היציבות והוודאות של הדין באמצעות ▪

.קיצור הליכים והפחתת הבירוקרטיה



,  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
שינויים מרכזיים-2018-ח"התשע

עריכת רפורמה מקיפה בדיני חדלות הפירעון  ▪

.באמצעות חקיקה מודרנית

קודיפיקציה של אוסף הדינים הקיימים בחדלות  ▪

.הפירעון

עריכת שינויים מהותיים בפקודות הישנות וההסדרים ▪

פקודת  , 1999-ט"תשנ, הקיימים בחוק החברות

ופקודת  1983-ג"תשמ, [נוסח חדש]החברות 

.1980-ם"תש, פשיטת רגל



,  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
שינויים מרכזיים-2018-ח"התשע

בין,ומפורטותחדשותהוראותכוללהחדשהחוק

:הבאיםבנושאים,היתר

;הכלכליושיקומופירעוןבחדלותתאגידהפעלת▪

בתאגידמשרהנושאאחריותבדברהוראות▪

.פירעוןבחדלותהנמצא



הדין הקיים-חדלות פירעון 

הוכחת חדלות פירעונה של חברה תתאפשר בצורה  , על פי הדין הקיים▪

:ישירה ובצורה עקיפה

הונח להנחת דעתו של בית 
לאחר שהביא בחשבון , המשפט

המותנות חבויותיהאת 
שאין ביכולתה של , והעתידיות

.החברה לשלם את חובותיה

הוכחת חדלות  
פירעון ישירה 

לפקודת  ( 3)258סעיף )
(החברות

החברה לא פרעה דרישת •
.תשלום שנמסרה לה

החברה לא קיימה פסק דין או צו •
.של בית משפט לטובת נושה

הוכחת חדלות  
פירעון עקיפה

( 2)-ו( 1)258סעיף )
(לפקודת החברות



הדין הקיים-הוכחת חדלות פירעון ישירה 

לפקודת החברות אינו קובע מבחן חד משמעי לקביעת חדלות ( 3)258סעיף 

:  פירעון החברה ובשל כך פותחו שני מבחנים

המבחן 
המאזני

היחס בין נכסי  )
החברה      
(להתחייבויותיה

המבחן 
התזרימי  

"  מבחן הנזילות)"
מבחן חדלות  "או 

הפירעון  
"(המסחרית



החוק החדש-חדלות פירעון ישירה 

בין  , כי חדלות פירעונה של חברה יכולה להיקבע, החוק החדש קובע

.אם על פי המבחן התזרימי ובין אם על פי המבחן המאזני

:כך" חדלות פירעון"לחוק החדש מגדיר 2סעיף 

אתלשלםיכולאינוחייבשבוכלכלימצבהיאפירעוןחדלות"

או,לאואםוביןהגיעפירעונםמועדאםבין,במועדםחובותיו

,שלוומותנותעתידיותהתחייבויותלרבות,החייבשהתחייבויות

."נכסיושוויעלעולות



החוק החדש  -חדלות פירעון עקיפה 

לסתירההניתנות)פירעוןחדלותחזקותקובעהחדשלחוק10סעיף
:(התאגידידיעל
(א):להלןהאמורלגביהמתקייםאשרח"ש75,000עלהעולהבסךחובלתשלוםדרישה▪

הנקובבמועדהחובישולםלאאםכיהנושהצייןובה)הנושהידיעללתאגידנמסרה
כאשרוזאת,ימים30בתוךשולמהלאואשר(הליכיםפתיחתלצובקשהלהגישבכוונתו

איאתהמצדיקהאחרתעילהאוקיזוזזכותלתאגידאיןוכןהחובעללבבתוםמחלוקתאין
חודשיםשלושהבתוךהוגשההליכיםלפתיחתלצוהנושהבקשת(ב)-ו;החובתשלום
.לתאגידהתשלוםדרישתמסירתממועד

.למרביתםאוהתאגידנכסילכללנכסיםכונסמינוי▪

ביחסתשלוםדרישתאואזהרהלגביוהומצאהאשר,ח"ש75,000עלעולהשסכומוחוב▪
באזהרהלכךשנקצבההתקופהבמהלךשולםלא,מסוימיםגביהאולפועלהוצאהלהליכי

.האמורהבדרישהאו

הבקשהמגישלנושהלשלםלתאגידהמורהמשפטביתידיעלניתןאשרדיןפסקקיוםאי▪
עלעולהשולםשלאשהסכוםבאופןבלבדחלקיקיוםאו)ח"ש75,000עלהעולהסכום
שנקבעאחרמועדאולתאגידהדיןפסקהמצאתממועדיום30בתוך,(האמורהכספיהסך

.(המאוחרלפי)הדיןבפסק

סכוםהבקשהמגישלנושהלשלםלתאגידהמורהלעבודההדיןביתשלדיןפסקקיוםאי▪
הסךעלעולהשולםשלאשהסכוםבאופןבלבדחלקיקיוםאו)ח"ש10,000עלהעולה
שנקבעאחרמועדאולתאגידהדיןפסקהמצאתממועדיום30בתוך,(האמורהכספי
.(המאוחרלפי)הדיןבפסק



אחריות נושאי משרה ובעלי תפקיד בתאגיד 

חדל פירעון

לחוק החדש קובע אחריות מיוחדת לנושאי משרה  ' חלק ח

לצד  , וזאת-ולבעלי תפקיד בתאגיד הנמצא בחדלות פירעון 

האחריות הקיימת והידועה לנושאי משרה ולבעלי תפקיד  

חובת הזהירות וחובת האמונים הקבועות  )כלפי התאגיד 

(.  בחוק החברות

ובעליהמשרהנושאיעלתוטלהמיוחדתהאחריות

,קרי,"הפירעוןחדלותאזור"תקופתבגיןהתפקיד

התאגידשלהפורמליתלכניסתושקדמהבתקופה

.הפירעוןחדלותלהליכי



-ל בתאגיד חדל פירעון "אחריות דירקטור ומנכ

288סעיף 

לדעתעליהםהיהאושידעוחברהשלל"ומנכדירקטוריםעל

לנקוטהחובהתחול,פירעוןבחדלותנמצאהתאגידכי

יעמדולאואםהפירעוןחדלותהיקףלצמצוםסביריםאמצעים

כילהורות"פירוקשלהמשפטביתיהיהרשאיזובחובה

התאגידכלפיבאחריותישאהכלליהמנהלאוהדירקטור

סעיף)"מחדלובשלהתאגידלנושישנגרמולנזקים

.(החדשלחוק288



ל כי נקטו  "הקמת החזקה לדירקטור ומנכ

288סעיף -באמצעים סבירים 

דירקטורינקטואותןמסוימתפעולות,החדשלחוקבהתאם

לנקוטבחובתםעמדוכיהחזקהאתלהםמקימיםל"ומנכ

:כדלקמן,הפירעוןחדלותהיקףלצמצוםסביריםבאמצעים

;התאגידשלהכלכלימצבולהערכתאמצעיםנקיטת▪

;תאגידיםבשיקוםהמתמחיםמגורמיםסיועקבלת▪

;חובסדרשלגיבושולשםנושיםעםמ"מוניהול▪

.פירעוןחדלותבהליכיפתיחה▪



?  פטור ושיפוי

לקבועאומאחריותלפטוררשאייהאלאתאגיד▪

החובההפרתבגיןשיפויהמאפשרתבתקנוןהוראה

חדלותהיקףלצמצוםסביריםבאמצעיםלנקוט

.((ג)288סעיף)הפירעון

.((ד)288סעיף)הסתמכותחזקת▪



-הפרת חובה בידי בעל תפקיד בתאגיד 

289סעיף 

374סעיףעלמתבססהחדשלחוק289סעיף▪

בידיחובההפרתבדברהחברותלפקודת

.בתאגידתפקידבעל

.((ג)289סעיף)תפקידבעלמיהו▪

מביתלבקשרשאיםהממונהאוהנאמן▪

אולפצותהתפקידלבעללהורותהמשפט

שהבקשהוככל;לתאגידהנכסאתלהשיב

,הנכסיםכונסכנגדאוהנאמןכנגדמוגשת

שלנושהאוהחייבגםלהגישהרשאים

.התאגיד



-ניהול במרמה של נושא משרה 

290סעיף 

התאגידנושיאתלרמותכוונהמתוךתאגידניהול▪

.ההליכיםפתיחתצולמתןשקדמהבתקופה

שנגרמולנזקיםבאחריותיישאהמשרהנושא(1)

;במרמההתאגידמניהולכתוצאהלתאגיד

בכלמשרהכנושאמלשמשיפסלהמשרהנושא(2)

תעלהושלאהמשפטביתשיורהלתקופהתאגיד

.שנים(5)חמשעל

.הקייםלדיןביחסהאחריותצמצום▪



דירקטור שלא  -" צללים"דירקטור 

מונה כדין 

סעיף)"צלליםדירקטור"עלההוראותתחולת▪

292).

עלגםיחולוהחדשלחוק'חחלקהוראות▪

בפועלשמילאמיעלדהיינו,"צלליםדירקטור"

כדיןמונהלאאםאףדירקטורשלתפקיד

.דירקטורלתפקיד



ד אהרן מיכאלי  "עו
03-710-1635: טלפון

Aaron.michaeli@goldfarb.com
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אתלעדכןמחויבאינווהמשרדבלבדהמשתמשבאחריותהינולעילהמובא
לושישאחראוהחוקי,הנורמטיביבמצבמשינוייםכתוצאהזובמצגתהאמור
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.שמורותהזכויות


