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חברותשיקום-לחקיקההערה
לפירוקחלופייםוהסדרים

'כהןיוסיד"עו

הולמתחקיקההיעדר-מבוא.א

ההסדריםבשאלתרצוןמשביעיפתרונותמספקיםאינםבישראלהחברותדיני
.באלווכיוצאמחדשארגון,נושיםהסדר,שיקוםמוסדכגון,לפירוקהחלופיים

,בינייםסעדמעניקהאינההחברותפקודת,ביותרקיצוניסעדהואשהפירוקלמרות
למרות.לקיצהוהחברהאתלהביאמבליחובותיהםאתלפדותלנושיםהמאפשר

החברותבפקודתהיסודהנחתעדיין,האנגלית2בחקיקהזהבענייןהמגמהשינוי
אתלקבלזכאיםהחברהשלנושיה.רגלפושטכדיןפירעוןחדלתחברהדיןכיהיא

ולפדותלממשם,נכסיהאתלכנס,פירוקהאתלבקשרשאיםהםזהולצורך,כספם
.הנשייה3לסדריבהתאם,חובםאתמתוכם
לגרוםעשויה,פירעוןחדלותמחמתפירוקבמסגרתחברהנכסימכירתכימובן
משמעותיבאופןולהפחיתהחברהשלמניותיהולבעלילנושיהרבנזקלעיתים

פירוקלהליכישנקלעהחברהשלהמוניטיןכללבדרךשכן,החברהנכסיערךאת
הנושיםכללבדרך.'וכופוקעיםבהםקשורהשהיאזיכיוןהסכמי,לטמיוןיורדים

בעליהםפירעוןחדלותמחמתשירוקבהליכיכספםאתשמקבליםהיחידים
רק,בכללאם,מקבליםיותרנחותיםשעבודיםבעליואילו,המובטחיםהשעבודים

."בישראלחברותדיני"הספריםשלושתמחבר,חברותלדיניומרצהלמשפטיםדוקטורנט* 1

מחקרי"כושלותחפרותשלמחדשארגון"בהט'י;607(גכרך,א"תשנ)חברותדיניכהן" ;221,224-225(ט"תשמ)זמשפט

.(1989,שנייהמהדורה)חצרותהבראתדיניבהט" בע,1הערהלשול,כהן2
'656.

.607'בע,שם3
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לא,לחלוקהבתורהאחרונים"הנושים"שהם,המניותלבעלי.מכספםמזעריחלק
.בפירוק4לחלוקהנכסיםיתרתהמקריםברובנותרת
שנקלעהחברהשלחיסולהאתהמקריםבכללמנוערצויולאניתןלאכיאף

.הפירוקקופתאתלהעשיר,לשקמהינסושבו,קצרזמןפרקלפעמיםיכול,לקשיים
יתרונותנושיםלהסדראוחברהשלמחדשלארגון,לשיקוםישמסוימיםבמקרים

דברשלבסופויקבלושהנושיםלכךלגרוםעשוייםוהם,הפירוקפניעלרבים
ומבעלישלישייםמצדדים,מעובדיה,ממנהוימנעו,מהחכרהיותרגבוהסכום

,במלואויצלחלאהשיקוםניסיוןאםגם.הפרנסה5מקורוהרסכספיהפסדמניותיה
,כפויהמכירהמאשרגדוליותררווח"חיכעסק"החברהמכירתכללבדרךתכניס

האינטרסורקאךעומד,הדבריםמטבע,עיניולנגדאשראחדנושהבלחץהמתבצעת
,גורמתפירוקלהליכישנקלעהחברהעלנושים"הסתערות".כספובקבלתשלוהצר

,=בהפסדםהנושיםשלשכרםיוצא"וכך,עסקיהשלמידילחיסול,בוודאותכמעט
במישריןאםבין)החברהחובותאתהמסבסדת,המדינהלכלכלתנזקגרימתתוך

שלבדרךכגון,בעקיפיןאםובין,שכרםאתקיבלושלאלעובדיםתשלוםשלבדרך
.('וכואבטלהדמיתשלום,מסהפסד

הקייםהדין.ב

הכמעטהמנגנוןאת,234סעיףלצד,כיוםמהווה,החברותלפקודת233סעיף
חברהשלוהצלתהשיקומהאתשיאפשרוסעדיםלקבלניתןשבמסגרתויחידי

לארגוןחקיקתיתגושפנקאלקבללחברהמאפשר233סעיף.פירוקהללאבקשיים
לפירוקנכנסהאםבין,חברהשלחבריהאונושיהעםפשרהאוהסדר,מחדש

חברהעםלהתמזגלחברהמאפשרהחברותלפקודת234סעיףואילו,לאו6אםובין
.מפעלה7אתאליהולהעביראחרת
דלותהןהחברותלפקודת233-234בסעיפיםהשיקוםאפשרויותכיחולקאין
לוקה233סעיף.לשיקוםתמריץכליצרולאכימלמדהעברוניסיון,מספקותובלחי
חדשאשראיהעמדתכגון,לשיקוםביותרהחשובותהוראותכוללואינובחסר
אין,מכךכתוצאה.באלווכיוצאמכבידנכסעלויתור,מסהקלות,במצוקהלחברה
בלתיבאופן,הרעועהפיננסישמצבהחברהביןהישראליבדיןהבחנהכלכמעט
גבוהרווחיותפוטנציאלבעלתחברהלבין,וחיסולהפירוקהאתמצדיק,הפיך

שכן,לחברהלסייעהצדקהכמובןישהאחרוןבמקרה.ארעייםלקשייםשנקלעה
ערוךלאיןרבלהיותעלולמפירוקהכתוצאה'וכולעובדים,לציבורשייגרםהנזק

הראשוניםהמלוויםכללבדרךהם,וצפיםקבועיםשעבודיםהכוללותח"האגבעלי,הבנקים4
.בקשייםחברותשלכספיהןכמרביתזוכיםהםולפיכך

.609'בע,1הערהלעיל,כהן5
.622'בע,שםראוהרחבהביתר6
.642'בע,שםראוהרחבהכיתר7
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אףשלעתיםגםמה;חובםלפירעוןעדקמעאימתינואםלנושיםשייגרםמהנזק
."חיעסק"כומכירתההחברהשללשיקומהניסיוןמחייבהנושיםשלהאינטרס
מיטבאתלחברההלווכללבדרךאשר,לנושיםגםכילשכוחלנואל,גיסאמאידך
.בהסדר8ביטויואתלמצואהחייב,כספםלהשבתלגיטימיאינטרסיש,כספם
איזון,חברהשלמחדשארגוןאושיקום,נושיםהסדרבכללערוךעלינוכןכיהנה

.המעורביםהצדדיםלכלשייגרמווהרווחההפסדמאזןבחינתשתכליתואינטרסים
המניותבעלי,הציבור,החברהלטובתראוימשקלזהמאזןעריכתבעתליחןיש

בהיעדר.מאידך,כספםאתלקבלוזכאותםהנושיםטובתלבין,מחדוהעובדים
להסתייםשיקוםניסיוןאוהסדרכלעשוי,האמוריםהאינטרסיםביןנאותאיזון

שללרעהלניצוללגרוםבקשייםחברהעליתרהגנתעשויה,למשלכך.בכישלון

,החברותבכללכבומרנגולפגועלחזורהעשויה,בנושיםולפגיעהההסדרהליכי
חששמתוךלחברותאשראימהקצאתלהירתעעלוליםפוטנציאלייםמלוויםשכן

.האשראי9עלותלהתייקרותולגרום,כספםלגורל

חלופייםפתרונות.ג

,"מאיןיש"בחינת,בישראלהמשפטבתייצרו,חקיקתייםשיקוםמנגנוניבהעדר
המשפטביתנשיא,ל"זלובנברגהשופטבכךהחל.מענייניםמקורייםמוסדות

,שנועד,"הזמניהמפרקקדם"מוסדאתיצראשר,לשעבראביב-בתלהמחוזי
להשמונהלאחרהחברהאתלשקםניתןהאםהשאלהאתלבדוק,היתרבין

בשיקומהממושךשימושנעשהזהבמוסד.!לפירוקה0צושניתןולפניזמנימפרק
"פטנטים"הומצאומכןלאחר.ישראלהמדינתשלהלאומיהמוביל,על-אלשל

נשיאזהבענייןעשותוהגדיל,"מפעילמפרק","מפעילכונס"כגון,נוספיםמקוריים
החילואמיצהמקוריתבהחלטהאשר,וינוגרדהשופט,לשעברהמחוזיהמשפטבית

.!לשיקומה2ניסיוןתוך,האמריקאי11Chapter-ממסוימיםעקרונותכורבפרשת
יחד.השיפוטיתהביקורתבמבחןעומדתהיתהוינוגרדהשופטהחלטתאםרבספק
,המעורביםלכלוברכהתועלתהביאהזוהחלטהכיהמציאותהוכיחה,זאתעם
השופטהיהלו.לחלוטיןכמעטהבריאוועסקיההכלכלייםמקשייהנחלצהכורשכן

.610'בע,שם8
.1992-ב"התשנ,המשפחתיהחקלאיבמגזרהסדריםחוק,למשלראו9

.611'בע,1הערהלשקל,כהן10
.612'נע,שם11
(א"ת)א"תראו.בחוקמפורשבאופןכאמורמעוגןשאינו,הליכיםלהקפאתהצוובעיקר12

.(כורעניין:להלן)(פורסםלא)מ"בעתערבותכור88/1901
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,המדינהלכלכלת,לכורעצוםנזקנגרםהיה,"היבשחוק"לבהתאםנוהגוינוגרד
.!3'וכולנושים,לעובדים
החסרעללחפותיכוליםאינם,מקוריותםאףעל,הללוהנסיונותכלכימובן
ואכן.נושיםוהסדרימחדשהארגון,השיקוםבסוגייתהישראליתבחקיקההגדול
88.12.22ביום.זוכסוגיהחקיקתימהפךשללניצניםעדיםאנוהאחרונותבשנים

זכתהאשר,בקשייםתאגידיםלהבראתחוקהצעתשמעוןשטריתכ"חהגיש
ביום.מחייבםחקיקהלדברגובשהלאעדייןאך,שנילנוסח90.10.15ביום

שלנחיצותהבדיקתלשםהוועדהשלהמלצותיההמשפטיםלשרהוגשו90.1.22
שופטהועמדהוועדהבראשות.בישראלחברותופירוקרגלפשיטתבדינירפורמה

והרכבה,רגלופשיטתפירוקבדיניסמכאבר,לויןשלמההעליוןהמשפטבית
המחוזיהמשפטביתנשיאלשעבר)וינוגרדר"ד:בארץמהטוביםמומחיםכלל
מיסיםלדינימומחה)הדרי'י'פרופ,(חברותבפירוקשניםהעוסק,אביב-בתל

.ועוד15(אביב-תלמאוניברסיטת

לוין'שבראשותהוועדהשלההצעהעקרונות.ד

שעברוולאחר,"המגירהמןקצרזמןלפניהוצאו"לויןועדתשלההצעהעקרונות

מכיוון.המשפטיםמשרדשלכתזכירהממשלהלמשרדיהוגשוקל"קוסמטישינוי"
נביא,חקיקהכדברלהתקבלביותרטוביםסיכוייםלויןועדתשלשלהמלצותיה

לויןועדת.המלצותיהעיקריואתבעבודתהאותהשהנחוהעקרונותאתבתמצית
בשיקוםיעסוקאשרחדשפרקהחברותלפקודתלהוסיףישכילמסקנההגיעה
האמריקאיההסדראתאחתכחטיבהבישראללאמץמקוםשאיןסברהאך,חברות

והכלכליהחברתיהרקע,ראשית:טעמיםמכמהוזאת,אחרזרהסררכלאו
שונה,שיקוםהטעונהבישראלטיפוסיתחברה.בישראלמאשרשונהאלהבארצות
בישראלהעבודהיחסימערכתואפילו,הכרית-כארצותטיפוסיתמחברהבממדיה

.ייחודיתהיא
חברותבשיקוםשיטפלובישראלהשופטיםמספריהיההדבריםמטבע,שנית

,לפיכך.זהבתחוםמומחיםבשופטיםמדוברבארץהמקובלהנוהגולפי,קטן
שלבקביעתםדיאלאפרטיםלפרטימפורטיםהסדריםשלבקיומםצורךאין

רחבדעתשיקולמתןתוך,השיקוםהליכישלהארגוניוהמבנההיסודעקרונות
בארצותהחקיקתייםההסדריםמןלויןועדתהתעלמהלא,זאתעם.המשפטלבית

.הארץלתנאימתאימיםשהםמצאהכאשר,מהםכמהלאמץלנכוןומצאהאחרות

עלמרניםבעשרותהעולים,עתקבסכומימנורחלקלמכירתלניסיונותעדיםאנואלהבימים13
.בפירוקממימושהמתקבלתשהייתההתמורה

לעיל,כהןראובהרחבהלעקרונותיו.(פורסםטרם)שטרית'ש'פרופשלהחוקהצעתתזכיר14
.658'בע,1הערה

.666'בע,1הערהלעיל,כהןראובהרחבהלויןועדתשלההצעהלעקרונות15
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שלהקפאהצובתוקפויעמודהשיקוםשבמהלךהוועדהקבעה,למשל,כך

הנוגעיםמסוימיםהסדריםגםנקבעו.המובטחיםלנושיםגםשיתייחס,ההליכים

.והנושיםהמניותבעלילציבורהנאותוהגילויהשיקוםתכניותשלבדיקתןלהליכי
:כדלקמןלויןועדתשלהעקרוניתגישתהאתלסכםאפשר

הרשמישהכונסלחברהאופירעוןחדלתלחברהרקמיועדיםשיקוםהליכי(א)
תוךפירעוןלחדלתשתהפוךממשיחששקייםהנסיבותשלנוכח,בכתבאישר
לגביהלנקוטמקוםלכאורהישנכסיהעלעוליםחובותיהשבהיותאו,קצרזמן

;שיקוםבהליכי

צדדיםידיעלותוגשיכולאך,החברהידיעלתוגשחברהלשיקוםבקשה(ב)
לצרףעליה,החברההיאהמבקשתכאשר.מניותבעלאונושהכגון,אחרים

;שיקוםתכניתהצעתלבקשתה

כמו.מסוימיםתנאיםשלקיומםלהוכיחועליולמבקשסףדרישתהוצגה(ג)
;הציבורטובתאתגםבחשבוןלהביאהמשפטביתרשאיכן

מתמנה,הליכיםלפתיחתצווקיבלהראשונההמשוכהאתהמבקשעבראם(ד)
לשקם.מפרקשלסמכויותיולומוקנותאשר,חיצוניאדםשהוא,שקםבמעמדבו

המוטלהמרכזיהתפקידאך,וניהולםנכסיםתפיסתשלרחבותסמכויותניתנו
.החברהאתלשקםסיכויקייםאםהמשפטלביתולדווחחקירהלערוךהואעליו
תשמשאשר,"השקםהצעת"אתשיגישח"לדויצרף,כךהשקםהחליטאם

עלהשקםיפקח,שיקוםצווניתןהשקםח"דואושר.השיקוםלהליכיבסיס
בתקנותהשקםשלהכשירותתנאיייקבעו,האנגלילדגםבדומה.התכניתביצוע

;זהלתפקידמיוחדתהכשרהבעלי"שקמים"מאגרלהקיםהיאכשהכוונה

היאשיקומהשלשם,חברהבסיסיכדגםלפניהראתהלשיקוםהוועדה(ה)

ניתנוכיאם,לומוקנותהחברהשלהאורגניםוסמכויותהשקםידיעלמתנהלת

;פעולהחופשלחברההמותיריםצוויםלמתןאחרותאפשרויותגםהמשפטלבית

הוראותאת,המחוייביםבשינויים,השקםעללהחילשישסברהלויןועדת(ו)
הוועדהאך,שיפורטעונותאלהמהוראותחלק.לפירוקהנוגעותהחברותפקודת
אלההוראותשלהכוללתהרפורמהאתלבצע,מקריםמכמהלבד,לנכוןמצאה

;עבודתהשלהבאבשלברק

פירוקצווהמרתפירוקבצושיקוםצוהמרתשלאפשרויותכוללתההצעה(ז)
;שיקוםבצו

והסמיכההשקםהצעתלאישורהדרושהרובדרישותאתהגמישההוועדה(ח)
ללאגםשיקוםצועללהחליט,שיירשמומיוחדיםמטעמים,המשפטביתאת

הנושיםכללשלועניינםדעותיהםשלכוללתשקילהמתוךאם,הדרושהרוב
.התכניתאתלאשרהראוימלכיהואסבור,והמשתתפים

והיקפומטרחו-החדשהחוק.ה

ולאור,בקשייםלחברההולמיםבפתרונותהממשיהחקיקתיהחסררקעעל
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פקודתאתלתקןודחוףחיוניצורךנוצר,בקשייםחברותשלהגדולהיקפן
ולשיקוםלפירוקחלופייםלהסדריםהמתייחסותהוראותבהולהכניסהחברות
החברותפקודתלתיקוןהחוקבכנסתנתקבל1995באפריל5-ב,ואכן.חברות

סמכותואתבחוקלעגן,מחד:כפולהמטרתואשר,!61995-ה"התשנ,(10'מס)
שהגישהחברהכנגדמשפטייםהליכיםמוגדרתלתקופהלעכבהמשפטביתשל

לאפשר,מאידך.החברותלפקודת233סעיףבמסגרתפשרהאולהסדרבקשה
נושיםשלשעבודיםאובטוחותמימושלאפשר,מסוימיםבמקרים,המשפטלבית

.הולםבאופןמוגןאינובנכסשלהםשהאינטרס
לויןועדתמהמלצותהתעלמותותוךבחופוהשנתקבל,החדשהחוקשליסודו
.!גל7וגדליהוצוקרדדיהכנסתחברישלפרטיתחוקבהצעת,שטריתוועדת

החוק.כורבענייןוינוגרדהשופטשלדינופסקהואלחקיקתוהעיקריהזרזלמעשה
החברותלפקודת(א)233לסעיףמשנהפסקאותארבעכתוספתהוכנסהחדש
:כלשונונביאוחשיבותוומפאת

בסעיףכאמורלהסדראולפשרהבקשהלושהוגשההמשפטבית(1)(או)"
לגיבושהלסייעכדיבכךיהיהכישוכנעאם,רשאי,(התכנית:להלן)(א)קטן
במשך,לפיו,צולימן,החברהאתלהבריאשמטרתהתכניתשללאישורהאו

לפתוחאולהמשיךיהיהנימןלא,חודשיםתשעהעלתעלהשלאתקופה
:להלן)שיקבעובתנאיםהמשפטביתברשותאלא,החברהנגדהליךבשום

.(הליכיםהקפאתצו
שוכנעאם,בלבדהמבקשבמעמדשיינתןיכולהליכיםהקפאתצו(2)

צומתןעלשהודעהובלבד,זאתמצריכותהענייןנסיבותכיהמשפטבית
הכל,ממנולהיפגעשעשוימילכלותימסרברביםתפורסםהליכיםהקפאת

.המשפטביתשיורהכפי
רשאי,בלבדהמבקשבמעמדשניתן,הליכיםהקפאתמצושנפגעמי(3)

בבקשותידוןהמשפטבית;לבטלובבקשהאותושנתןהמשפטלביתלפנות
שלושיםבתוךייערךשהדיוןובלבדשיקבעבמוער,כאלההוגשואםלביטול
.כאמורהצומתןמיוםימים

נושהבבקשתלדון,שיירשמומיוחדיםמטעמים,רשאיהמשפטבית(4)
אם,(3)בפסקההקבועהמועדחלףאםגםהליכיםהקפאתצולביטול
,בנסיבותמשמעותישינויחלההליכיםהקפאתצושניתןשמיוםשוכנע
.הנושהשלבזכויותיומהותיתלפגיעהלגרוםהעלול

-המשפטביתיתיר,הליכיםהקפאתצוניתן(א2)
;לוהמשועבדנכסלממש-מובטחנושהלבקשת(1)

.("החדשהחוק":להלן)204ת"כספורסםהחוק.37ח"ג16
,(ופשרההסדרהליכיבמסגרתהליכיםהקפאת)(12מספר)החברותפקודתלתיקוןחוקהצעת17

.1995-ה"תשנ



375לפירוקחלופייםוהסדריםחברותשיקום-לחקיקההערה

;לגבשו-צףשעבודבעלשהינונושהלבקשת(2)

אואחדנכסלממש-שגובשצףשעבודבעלשהינונושהלבקשת(3)
שללזכויותיוהולמתהגנההובטחהלאכינוכחאםוהכל;כאמוריותר

כדיהצףהשעבודבגיבושאוהשעבודבמימושאיןכיאו,בנכסהנושה
.התכניתאתולאשרלגבשבאפשרותלפגוע

התקופותבמניןתבואלאזהסעיףלפיהליכיםהוקפאושבההתקופה(א3)
במניןאו,להןנוגעתההליכיםשהקפאתככלזופקודהלפיהקבועות
כןאםאלא,1958-ח"התשי,ההתיישנותחוקלפיהקבועותהתקופות

.אחרתהמשפטביתהורה
חוקלפיהליכיםלרבות-"הליך",(א3)עד(או)קטניםבסעיפים(א4)

ערבהושלםשביצועוהליךלמעטאך,1967-ז"התשכ,לפועלההוצאה
."בשלושנתקבלוהכספיםהועברוטרםאםאף,הצומתן

החדשהחוקעקרונות.ו

דיכפיןלכלעמידהזכות(1)
,אדםכללפיומצביוצרים,החדשלחוק(1)(א1)פסקהבצירוף,סיפא(א)233סעיף
הצעהבקשתלהגישרשאים,לחברהנגיעהכלללהםשאיןוגופיםאנשיםלרבות
הגשת.תקיןאינוזהמצבכימובן.ומטרותיהם18מניעיהםיהיואשריהיו,לפשרה
סחיטהלמנגנוןותהפוךלחברהביותררבנזקשתגרוםיכולפשרהלהסדרהצעה
,התקשורתבאמצעיהבקשהפרסום.באלווכיוצאמיעוטמניותבעלי,נושיםשל

נושישכן,איתןמצבהאםאף,לחברהרבנזקהואגםלגרוםעשוי,כשלעצמו

.פיננסיים19לקשייםולהכניסהחובםאתלתבוע,עליהלהסתערעשוייםהחברה
הרשאיםהעמידהזכותבעליאתמגדיראינוהחברותלפקודת(א)233שסעיףלמרות
יגדירהחדששהחוקרצויזההיה,המשפטלביתההסדראוהפשרהאתלהגיש
הצורךאתוימנעלחברהלפשרההצעהלהגשתהעמידהזכותבעליאתויתחם

.בערכאותזוסוגיהעםלהתמודד

הליכיםהקפאתצו(2)
יהיהכישוכנעאם,המשפטביתרשאי,החדשלחוק(1)(א1)233לסעיףבהתאם

,לפיוצוליחן,הבראהשמטרתהתכניתשללאישורהאולגיבושהלסייעכדיבכך

אונושיהלביןחברהביןהסדראופשרההוצעו":מורההחברותלפקודת(א)233סעיף18
.ההצעהלהגשתהעמידהזכותבעליאתמתחםואינו"...חבריה

מצבהכילסבור,הדבריםמטבע,עשויים,נושיהביןהסדרהוצעכיהשומעיםחברהנושי19
.בהקדםזכויותיהםמימושאתמחייבהרעועהפיננסי
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הליךבשוםלפתוחיהיהניתןלא,חודשיםתשעהעלתעלהשלאתקופהבמשך

.המשפט20ביתברשותאלאהחברהנגד
בעיותישלושיוצרתזוהוראה
.הצומתןבשאלתומכריעבלעדידעתשיקולהמשפטלביתמקנההיא:האחת

שללגיבושהיסייעהדברכישוכנעאםרקהצואתליחןרשאיהמשפטבית
ליתןרשאיהמשפטביתכיגםעולההחוקשלהמפורשתמלשונו.הבראהתכנית
לאישורהאולגיבושהלסייעכדיבכךיהיהכי"שוכנעאםרקהחוקמכוחסעדים

ליתןסמכותאיןהמשפטלביתמשמע."החברהאתלהבריאשמטרתהתכניתשל
.פשרהלשםחיסולהאלאהחברההבראתאינההבקשהמטרתשבובמקרהסעדים
מסוימיםבמקריםלמנועעלולצרהכהלמטרההמשפטביתשלסמכויותיותיחום
חברה,למשל,כך.הנושיםשלהכיסחסרוןאתלמזערהעשוייםסעדיםהענקת
חלקהנושיםיקבלובמסגרתואשר,נושיהעםלהסדרלהגיעהמעוניינתכושלת
הבקשהמטרתשהרי,זובמסגרתסעדיםלקבלתוכללא,תחוסלוהיאמכספם
.חיסולהאלאהחברההבראתאינה

,כלכלייםבנושאיםלהכריעוהכליםהזמן,הידעהמשפטלביתמניין:השנייה
המשפטביתיכריעשלאורןהמידהאמותמהן:מובהקיםכהוחשבונאייםעסקיים
?לחיתולסרבאוהקפאהצוליתןהאםבשאלה

כלכליותבשאלותלהכריעומתמידמאזנמנעוהמשפטבתי:התשובה
להכריעאפואיצטרךהמשפטבית.למומחיםאותןוהותירומובהקותוחשבונאיות

מומחיםלמנותאףולפעמים,שכנגדומומחיםמומחיםשלחות"דולאורבעניין
הדבריםמטבעאורכיםשכאלההליכים.נוגדותדעתחוותביןשיכריעומטעמו

וייתכן,השיקוםלהליךנזקמכךכתוצאהייגרםרביםשבמקריםומובן,רבזמן
ידיעלהאמורהזמןפרקאתלפחותלצמצםהיהניתן.באיבואףיסוכלשהניסיון
שלאהקביעהידיעלוכן,הבקשותתוגשנהשבהן,בחוקקצריםזמןפרקיקביעת
דעתבחוותהנתמכתמפורטתהסדרבתכניתמלווהשאינהלפשרההצעהתתקבל

.מומחיםשל
תשעה)הליכיםלעכבהמשפטלביתשמותרהמרביהזמןפרק:השלישית

לגבשיהיהניתןלארביםשבמקריםחששוקייםמספקאינו,פניועל,(חודשים
הזמןפרקהועמדהחוקבהצעתכילצייןראוי.ההבראהתכניתאתבמסגרתו

שלתוקפואתלהאריךהמשפטלביתסמכותהענקתתוך,חודשיםשלושהעל
לענייןשננקטולפעולותלבבשיםכי,שוכנעאם"נוספיםחודשיםבשלושההצו

."לאישורההסיכוייםאתלקדםכדיהתקופהבהארכתיש,התכנית
,החוקלהצעתהשוואתהנוכחבמיוחד,ממנהועולהמנדטוריתהנההחוקלשון

החודשיםלתשעהמעברההקפאהצואתלהאריךמוסמךאינוהמשפטביתכי
המשפטבביתהדיוניםמתנהליםשבוהרבהעומסתחתכימובן.הראשונים

.1983-ג"תשמ,חדסקנוסח]החברותלפקודת267,268לסעיפיםהשוו20
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עדבהםרביםמקריםייתכנו,הפשרהבהצעתלדוןענייניתהמוסמך,המחוזי
ומומחיםמומחיםמטעםחות"דובצירוףהסדרהצעתתוגש,דיוןמועדשייקבע
אתולהחמיץמיסורעקרלהיותההליךכלעשוי,לגופויישקלוהענייןשכנגד
לוין'שועדתשלמהצעתההחוקמנסחיהתעלמומדועאפואמפליא.מטרתו
-ההליכיםעיכובצוליחןסמכותהמשפטלביתלהעניקהממליצה,זהבעניין
תארךשלאתקופהלמשך-בינייםכהליךולאעצמוהשיקוםלצורךאמנם
.שניםמחמש

בהליכיםלהמשיךאולפתוחרשות(3)
מצושנפגעלמבקשלהתירסמכותהמשפטלביתמקנההחדשלחוק(3)פסקה

זוהוראה.הגבלהכלללאבהםלהמשיךאובהליכיםלפתוחהליכיםהקפאת
לביתהמקנות,החברותאלפקודת267,268סעיפיםלהוראותמהבמידתמקבילה
שבהםבמקריםבמיוחד,בפירוקחברותכנגדתביעההליכילהתירסמכותהמשפט

השיקוליםמהםקובעאינוהחדשהחוק.הפירוקבמסגרתסעדואתהנושהיקבללא
לחולימשיךזהלענייןכיונראה,בבקשהלדוןבבואולשקולהמשפטביתשעל

ביתשואלזהמבחןבמסגרת.כורבפרשתלראשונהובוססשפותחהקודםהמבחן
כמותאתוימכסםהנושיםשלנזקםאתימזערחברהלשיקוםצוהאםהמשפט

ללאיותרגדולסכוםיקבלושהנושיםמוצאהואאםורק,החברהשלהנכסים
המקריםברוב,כאמור:בהוקונןאליהואולם.ההליכימ22אתמקפיאהוא,פירוק
בדרך,חיצונייםמוטחיםשלדעתםחוותעלזהבענייןלהסתמךהמשפטביתחייב
אוהחברהשלתפעולהלהמשךכבדהאחריותליטולועליו,אובייקטיבייםלאכלל

לקבלתהדרושיםוהידעהמידע,הכליםאתבידוישתמידשלאלמרות,חיסולה
.ההחלטה
שישמשוכלליותמידהאמותלפחותזהלענייןיקבעשהמחוקקלצפותהיהניתן
בקבלתהכרוכההכבדהמהאחריותמעטמעליהםויסירו,המשפטלבתידרךכמורה

.בארץהמשפטבתיבכלאחידותמידהאמותהנהגתתוך,משמעותיותכההחלטות
שלדעתולשיקולבהתאםאחדצדבמעמדשיינתןיכולהקפאהשצוהעובדה

נתמכתלהיותפשרההצעתכלעלכיהמסקנהאתלדעתנומחייבת,המשפטבית
.לענייןבהתאםשוניםמומחיםדעתובחוותפרטיםלפרטיהיורדתמפורטתבתכנית

ההקפאהצוביטול(4)
משמעותו,הסדראולפשרהבקשהשהגישהחברהכנגדהליכיםהקפאתצוביטול

מצויההחברהכיהיודעיםנושיםשלכלליתהסתערות-המקריםברוב
צדבמעמדהליכיםלהקפאתצושנתןהמשפטביתעל.החברהוחיסולבקשיים

.263,281'בע,1הערהלעיל,כהןדאובהרחבהאלהלסעיפים21
.12הערהלעיל,כורעניין22



כהן"378

עלוביטולומהענקתוהנובעותוההשלכותהצומתןאתהיטבאפואלשקולאחד

.ממנושנפגענושהידי

מובטחיםבנושיםפגיעהאי(5)
:המשפטביתרשאי,הליכיםהקפאתצושניתןמרגע

;לוהמשועבדנכסלממשמובטחלנושהלהתיר(א)

;לגבשוצףשעבודבעלשהנולנושהלהתיר(ב)

שנכללהנכסאתלממששגובשצףשעבודבעלשהנולנושהלהתיר(ג)
.בשעבוד23

השעבודיםוגיבושהבטוחותלמימושתנאים(6)
לנושההובטחהלאכינוכחהמשפטשביתבכךמותניתהאמוריםהמעדיםהענקת
השעבודגיבושאוהשעבודמימושכיאובנכסלזכויותיוהולמתהגנההעותר
.התכנית24אתולאשרלגבשהאפשרותאתימנעולאהצף

הולמההגנה(7)
.המשועבדלנכסקנייניתזיקהבעלהנו,קבועשעבודבעלובפרט,שעבודבעל
.אחריםנושיםעםאוהחברהעםלהיטיבמנתעלבקניינולפגועהצדקהכלאין

8-ו3בסעיפיםהקובע,וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקהוראותיחולוזהלעניין

,ישראלמדינתשלערכיהאתההולםבחוקאלאאדםשלבקניינופוגעיםאיןכי
מכוחכאמורחוקלפיאוהנדרשעלעולהשאינהובמידה,ראויהלתכליתשנועד
.בומפורשתהסמכה

נורמותעלמטבעההגוברת,יסודבחוקהקבועהבנורמהשמדוברמכיוון
כיסבורהנושהשבהםהמקריםבכלכינראה,רגילבחוקהקבועותסותרות
ולתקוףהערעורלערכאתאוצ"לבגלעתורעשויהוא,לצורךשלאנפגעהבטוחתו

אתמגדיראינוהחוק,זאתלמרות.הצואתשנתןהמשפטביתהחלטתאת
עשויהשבהםהרביםלמצביםמתייחסואינו,"הולמתהגנה"המונחמשמעות
הבטוחהבהםלמקריםאו,הצומתןבמעמדהולמתהיאאםגםלהישחקהבטוחה

.הענקתו25לאחרהולמתלהיותעשויהאךהצומתןבעתהולמתאינה
בהענקתמותניםשיקוםתכניתכלשלהצלחתהסיכויילדעתנו,מקוםמכל
שעבודוגיבושעלאובטוחתומימושעללוותרנושהלחייבהמשפטלביתסמכות

סמכותהמשפטלביתלהעניקהדיןמןהיה,למצער.הולמתהגנהקבלתללאגם

.16הערהלעיל,החדשלחוק(א2)(א)233סעיף23
.סיפא,שם24
דיניבהט;655'בע,1הערהלעיל,כהןראוהרחבהביתר"הולמתהגגה"המונחלהבהרת25

.236-242,271-292'בע,1הערהלעיל,חברותהבראת
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,אחרמסוגנושיםשלשעבודיםחשבוןעלאחדמסוגנושיםשלבשעבודיםלפגוע
.שבהסדרולחברההנושיםלמכלולגדולהתועלתהדבריביאאם

אמצעיהמהווהמכונה-חברהשלהעיקריהנכסשבומצבלמשלנתאר
ולממשלאכוףהמבקשלנושהקבועבשעבודמשועבד-שלההיחידיהייצור

אינוהחברהשלהפיננסימצבהאם.הולמתהגנהיקבלאםאלאשעבודואת
ופעילותההשעבודאתהנושהיממש,הולמתהגנהל"הנלנושהליחןלהמאפשר

.הנושיםלכלרבנזקגרימתתוךתשותקהחברהשל
דעתשיקוליינתןהמשפטלביתכיעדיףוהיהרצויאינושכזהמצבכימובן

הגנההשעבודלבעלהוענקהלאאםגם,לממשםאושעבודיםלשחררשלא
בסכוםדברשלבסופויוכההנושהכיסבורהמשפטשביתבתנאיוהכל,הולמת
.בפירוק26שיקבלמהסכוםיותרגבוה

הרצויהדין.ז

הרבותבהוראותדנולאאך,החדשבחוקשהוכנסוהמעטותבהוראותדנוכהעד
--:למשלכמו,לחלוטיןממנוהנעדרות,חברהשיקוםבהליכיהחיוניות

נאותביצועעלהמופקדהאדםשלותפקידיוחובותיו,סמכויותיו,כישוריו(1)
אינושכלל,בחוקהוגדרולא(לויןועדתהצעתבלשון"שקם")השיקוםהליךשל

.שכזהתפקידלבעלמתייחס
.לשיקומהשישמש,לחברהחדשאשראיהעמדת(2)
להמשיך,החשמלוחברתמקורות,בזקכגון-חיונייםספקיםכפיית(3)

השירותהענקתאתלהתנותבלא,הקפאהצוכנגדהשניתןלחברהשירותיםולספק
.העברחובותבתשלוםהשוטף

שימנעוהוראותלרבות-ההקפאהצולהענקתברוריםקריטריוניםקביעת(4)
.החדשבחוקלרעהשימוש

11Jhaמכוחהברית-בארצותלחברותהמוענקיםההגנהאמצעי

pter

כההם)

באמצעיםלרעהשימושמפניהנושיםעליגןמיהשאלהשמתעוררתעד,חריפים
השימושבהקטנתהתומכתמגמההברית-בארצותמסתמנתאףלאחרונה.אלה
.בו27הכלולותההגנותתוענקנהשבוהאופןעלהפיקוחובהידוקזהבפרק

בינייםסיכום.ח

יהיהניתןלאכיהנמנעמןלא.מדיומאוחרמדימעטבבחינתהנוהחדשהחוק
מהצעותיהןהתעלםשהמחוקקמוזרמאד.שבוהרבותהלאקונותעקבליישמוכלל

.12הערהלעיל26
.656'בע,1הערההמל'כה274
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זאתובמקום,שטרית'ש'ופרופלוין'שהשופטבראשותהוועדותשלהמקיפות
במהירותלחוקקאפואיש.רביםכהבפגמיםהלוקה,חסרהסדרבחופזהחוקק
החדשהחוקאתלחלוטיןיחליףאשר,האפשרככלומקיףמושלם,מלאהסדר
בעיותהיוצרתהטלאיםמשיטתולתמידאחתולחדול,החברותלפקודת233וסעיף
.אותןמסדירהמאשריותר

למחוקקהמלצות.ט

אתלשקוללדעתנויש,זובסוגיההמחוקקאתשתנחההשיקוליםבמערכת
:הבאיםהשיקולים

וזכאותציפיותלהםוישלחברהכספםאתשהלווהנושיםעללהגןיש(1
כתוצאהיורעאלונושיםשלשמצבםאסורמקרהבכל.חזרהלקבלולגיטימית
להעמידיסרבושמלוויםלכךשתגרוםיכולשכזוהרעהשכן,ההבראהמניסיון
זאתבכלשבהםבמקרים.התועלתעליגברשהנזקבאופן,לחברהאשראיבעתיד
הולםפיצויבהענקתזאתלהתנותיש,מחובםחלקעללוותרהנושיםיידרשו

.שיקומהלאחרהחברהברווחיוהשתתפות
.מובטחיםשאינםנושיםלביןמובטחיםנושיםביןלהבחיןישזהלעניין(2

לצורךתשמשנהכיהוחלטואם,כנןעלהבטוחותאתלהשאירישהראשוןבמקרה
בטוחותלבעליהןליחןחובה,החברהבמפעליבהןשימושידיעללמשל,השיקום
תשלוםלדחותסמכותהמשפטלביתלהעניקישכןכמו.זההערךבעלותחלופיות
.מסוחובמובטחיםחובותלרבות,החברהלנושיחובות

מקצועיאדםזהלצורךלמנותיש,חברהשיקוםעליוחלטשבומקרהבכל(3

השקםיחליטאםגם.("השקם")בההמשרהנושאיעלנמנהשאינו,חיצוני
השיקוםהליךיתבצע,בתפקידםהקודמיםהמשרהונושאיהאורגניםאתלהשאיר

.ואחריותופיקוחותחת
,דיןבעורכי,בכלכלהבמומחיםהמאויש,ניטרלימקצועיגוףלהקיםיש(4
ידיעלאםבין,המשוקמותהחברותאתויכווןידריךאשר,'וכוחשבוןברואי
.הוק-אד,מסויםבענייןהכרעהלצורךאםוביןכלליותהוראותהנפקת

שניםלחמשלפחותההקפאהצושלהמרביהזמןפרקאתלהגדיליש(5
.לאיתנהלשובבידהשיסייעוחלופייםמימוןמקורותלחברהולהעמיד

ממועדקצרזמןפרקתוך,תגיששהחברהבכךתותנהההליכיםהקפאת(6
המוסמכיםהאורגניםידיעלמאושריםהסדראוהבראהתכנית,ההקפאהתחילת
הנושים,המקצועיותהוועדותידיעלייבחנוההסדראוההבראהתכנית.והשקם

.(המשפטביתדווקאלאו)זהלצורךשייקבעמוסמךגוףידיעלויאושרווהחברים
מתנגדיםעלההבראהתכניתאוההסדרלכפייתסמכותהמשפטלביתתוענק(7

ערעורזכותלמתנגדיםתוענקוכן,בזכויותיהםמזעריתפגיעהתוך,שוניםמטעמים
.המשפטלבית
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,שיקומהלצורךנוסףואשראיבינייםמימון,מסוימיםבמקרים,לחברהיוענק(8
.נאותותבבטוחותיובטחושאלוובלבד
עשויהלפירוקהחלופייםההסדריםבשאלתמקיפהחקיקהשלהכנסתהכימובן
הוועדותהמלצותכיהיאתקוותנו,ברם.רבותובעיותקליטהקשייבתחילהלעורר

קבועתחליףישמשלאהחדשהחוקוכי,הופכיןלהשאיןכאבןייזנחולאל"הנ
.וממצהמקיףלהסדר




