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תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 263)ה(, 356 ו–357 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, 
התשע"ח-12018, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-22019 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
בתקנה 13)3(, בסופה יבוא:

"אם יש בנסח פרטים שאינם תואמים את פרטי התאגיד או מרשמיו, ימלא התאגיד 
את הפרטים המתוקנים בחלק א' לטופס 1 לתוספת - "דוח מפורט בדבר נכסי התאגיד 

וחובותיו".

אחרי תקנה 29 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"פרסום הודעה 
על מתן סעד זמני

ניתן סעד זמני לפי סעיף 20)א()3( לחוק, ימציא הנאמן הזמני,  29א. )א( 
בלא דיחוי, הודעה על מתן הסעד הזמני לממונה, לשם פרסומה 

בידי הממונה; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 2א שבתוספת.

הממונה יפרסם הודעה על מתן סעד זמני באתר האינטרנט  )ב( 
המנויים  הפרטים  את  תכלול  ההודעה  המשפטים;  משרד  של 

בתקנה 21)ב( וכן את דבר מתן הסעד הזמני."

בתקנה 31 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ובמקום "יפרסם המבקש הודעה   .3
על מתן הצו לא יאוחר מ–3 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה על מתן הצו; הפרסום 
יהיה בדרך שיורה בית המשפט" יבוא "שאינו סעד זמני לפי סעיף 20)א()3( לחוק, ישלח 

המבקש, בלא דיחוי, הודעה על מתן הצו לממונה לשם פרסומה" ואחריה יבוא: 

משרד  של  האינטרנט  באתר  הזמני  הסעד  מתן  על  הודעה  יפרסם  הממונה  ")ב( 
המשפטים; ההודעה תכלול את הפרטים המנויים בתקנה 21)ב( וכן את דבר מתן הסעד 

הזמני."

במקום תקנה 32 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"המצאה של 
החלטה לביטול 

סעד זמני

או  אחד  צד  במעמד  שניתן  זמני  סעד  המבטלת  החלטה  ניתנה   .32
בלא  הזמני,  הסעד  מבקש  ימציא  לחוק,  20)א()3(  סעיף  לפי 
או  ולממונה   30 בתקנה  למנויים  ההחלטה  של  העתקים  דיחוי, 
יודיע להם על מתן ההחלטה בדרך אחרת שיורה בית המשפט; 
הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה 

בדבר ביטול הסעד הזמני."

בתקנה 37 לתקנות העיקריות, במקום "רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה   .5
על הביטול בדרך ובמועד שיורה" יבוא "ישלח הנאמן בלא דיחוי, העתק של ההחלטה 

על ביטול הצו לממונה לשם פרסומה בידי הממונה".

אחרי תקנה 59 לתקנות העיקריות יבוא:  .6

תיקון תקנה 13

הוספת תקנה 29א

תיקון תקנה 31

החלפת תקנה 32

תיקון תקנה 37

הוספת תקנות 59א 
ו–59ב

ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשע"ט, עמ' 342.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 3910.  2
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"המצאה ופרסום 
של הגשת בקשה 

לאישור תכנית 
לשיקום כלכלי בידי 

הנושים

הבקשה  העתק  את  דיחוי  בלא  לממונה  ימציא  הנאמן  )א(  59א. 
ואת המסמכים שצורפו לה וכן הודעה על הגשת הבקשה ועל 
מועד הדיון בה לצורך פרסומה; נקבע דיון לאחר שהומצאה 
בתקנה  כאמור  לדיון  ההזמנה  את  המבקש  ימציא  הבקשה, 
תכנית  לאישור  בקשה  הגשת  על  הודעה  יפרסם  הממונה  זו; 

לשיקום כלכלי באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

הנאמן ימציא את התכנית לשיקום כלכלי ואת המסמכים  )ב( 
שצורפו לה לנושיו המהותיים של התאגיד, בלא דיחוי; נקבע 
את  הנאמן  ימציא  הבקשה,  שהומצאה  לאחר  לדיון  מועד 

ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו.

קבלת  עם  דיחוי,  בלא  עניין,  בעל  לכל  ימציא  הנאמן  )ג( 
כל  ואת  כלכלי  לשיקום  מהתכנית  העתק  בכתב,  דרישתו 

המסמכים שצורפו לה.

הגשת התנגדויות 
לתכנית לשיקום 
כלכלי של תאגיד

כלכלי  לשיקום  לתכנית  להצעה  להתנגד  הרוצה  אדם  )א(  59ב. 
רשאי להגיש התנגדות לבית המשפט.

מיום  ימים   14 בתוך  המשפט  לבית  תוגש  ההתנגדות  )ב( 
המפורטות  העובדות  המשפט;  לבית  הוגשה  שההצעה 
בהתנגדות יאומתו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.

מגיש ההתנגדות ימציא העתק מהתגובה לנאמן ולממונה  )ג( 
בסמוך ככל האפשר למועד הגשת התגובה.

התכנית  אישור  לאחר  בהתנגדות  ידון  המשפט  בית  )ד( 
לשיקום כלכלי בידי הנושים, אלא אם כן הורה אחרת."

אחרי תקנה 77 לתקנות העיקריות יבוא:  .7

"פרסום הודעה על 
ביטול צו לפתיחת 

הליכים

ימציא  לחוק,   108 סעיף  לפי  הליכים  לפתיחת  צו  בוטל  )א(  77א. 
הנאמן הודעה על ביטול הצו לממונה בלא דיחוי, לשם פרסומה 

בידי הממונה, והממונה יפרסם הודעה על ביטול הצו.

הודעה  ליחיד  ימציא  הנאמן  הליכים,  לפתיחת  צו  בוטל  )ב( 
על ביטול הצו."

במקום תקנה 86 לתקנות העיקריות יבוא:  .8

"פרסום הודעה על 
מתן סעד זמני

ניתן סעד זמני במעמד צד אחד שאינו סעד זמני לפי סעיף  )א(   .86
מתן  על  הודעה  דיחוי,  בלא  המבקש,  ימציא  לחוק,  119)א()2( 
הסעד הזמני לממונה, לשם פרסומה בידי הממונה; ההודעה 

תהיה ערוכה לפי טופס 9א שבתוספת.

ניתן סעד זמני לפי סעיף 119)א()2( לחוק, ימציא הנאמן הזמני,  )ב( 
בלא דיחוי, הודעה על מתן הסעד הזמני לממונה, לשם פרסומה 

בידי הממונה; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 9ב שבתוספת.

הממונה יפרסם הודעה על מתן סעד זמני שניתן במעמד  )ג( 
משרד  של  האינטרנט  באתר  119)א()2(  סעיף  לפי  או  אחד  צד 
המשפטים; ההודעה תכלול את הפרטים המנויים בתקנה 74 

וכן את דבר מתן הסעד הזמני."

הוספת תקנה 77א

החלפת תקנה 86
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לפי  "או  יבוא  אחד"  צד  במעמד  "שניתן  אחרי  העיקריות,  לתקנות   87 בתקנה   .9 
סעיף 20)א()3( לחוק, אחרי "85" יבוא "ולממונה" ובמקום הסיפה יבוא "הממונה יפרסם 

באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה בדבר ביטול הסעד הזמני."

אחרי תקנה 101 לתקנות העיקריות יבוא:  .10

"גילוי מידע מרשות 
המסים או מתאגיד 

בנקאי

101א.  היחיד או הנושים רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה כי 
יורה על גילוי מידע או מסמך שקיבל הנאמן מתאגיד בנקאי 
או מרשות המסים לפי סעיף 150 לחוק; הבקשה תוגש בתוך 
המידע  העברת  על  המשפט  בית  שהורה  מיום  ימים   60
לנאמן; המבקש יפרט בבקשתו את המידע או המסמך שהוא 
למידע  זקוק  הוא  שלשמה  המטרה  בציון  לו,  לגלות  מבקש 
הדיון  כי  להורות  רשאי  המשפט  בית  כאמור;  למסמך  או 
חלקו  או  כולו  יתקיים  המסמך  או  המידע  גילוי  בשאלת 

בהיעדר המבקש."

בכותרת סימן ד' לפרק ה' בחלק ג' לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "והצעת הממונה   .11
לצו לשיקום כלכלי".

אחרי תקנה 106 לתקנות העיקריות יבוא:  .12

"תגובה להצעת 
הממונה

תגובה  המשפט  לבית  להגיש  המעוניין  נושה  או  היחיד  106א. 
להצעת הממונה לצו לשיקום כלכלי, רשאי להגישה בתוך 
30 ימים מהגשת ההצעה בידי הממונה, ובלבד שהתגובה 
תוגש 7 ימים לפחות לפני מועד הדיון בהצעה; היחיד או 

הנושה ימציאו העתק מהתגובה לממונה."

אחרי תקנה 109 לתקנות העיקריות יבוא:  .13

"פרסום הודעה על 
ביטול צו לפתיחת 

הליכים

109א. תמו הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בשל ביטול צו לפתיחת 
הליכים לפי סעיפים 183 או 286 לחוק, או הפטר לאלתר, או 
נתן הממונה אישור ליחיד על מתן הפטר, הממונה יפרסם 

על כך הודעה."

אחרי תקנה 134 לתקנות העיקריות יבוא:  .14

"סימן ה': הודעה על זכות קיזוז

 הודעה על זכות
קיזוז

הודעת קיזוז לפי סעיף 256 לחוק תיערך בטופס שנוסחו  134א. )א( 
את  תכלול  והיא  הממונה,  של  האינטרנט  באתר  יופיע 

הפרטים האלה:

העובדות שיש בהן כדי לבסס את זכות הקיזוז לפי   )1(
סעיף 255 לחוק;

מידע בדבר רכיבי החוב שהחייב חב לנושה ומועד   )2(
יצירתם;

מידע בדבר רכיבי החוב שהנושה חב לחייב ומועד   )3(
יצירתם.

הנושה או אדם שהוא הרשה לכך יאמתו את העובדות  )ב( 
המבססות את הודעת הקיזוז בתצהיר.

תיקון תקנה 87

הוספת תקנה 101א

תיקון כותרת סימן ד'

הוספת תקנה 106א

הוספת תקנה 109א

ה'  סימן   הוספת 
לפרק א'
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הנושה יצרף אסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את החוב  )ג( 
ואת זכות הקיזוז.

הודעת קיזוז תוגש כדרך שמגישים תביעת חוב." )ד( 

אחרי תקנה 136 לתקנות העיקריות יבוא:  .15

"חלק ד'1: מעמד הנושים וזכויותיהם
פרק א': הוועדה

סימן א': חברות בוועדה והקמתה

על מספר חברי הוועדה יעלה  ולא  משלושה  יפחת  לא  בוועדה  החברים  מספר  136א. 
בית  הורה  כן  אם  אלא  לחוק,   262 בסעיף  כאמור  חמישה 

המשפט אחרת.

נושה או מי מטעמו יכול לכהן בוועדה אם התקיימו בו כל חברות בוועדה 136ב. 
אלה:

)1(  הנאמן אישר את תביעת החוב שלו;

)2(  נשייתו אינה מובטחת.

הוועדה הקמת הוועדה תוקם  הוועדה,  הרכב  על  האסיפה  החליטה  )א(    136ג. 
ובתקנות  בחוק  התנאים  שהתקיימו  אישר  שהנאמן  אחרי 
לבית  הודעה  כך  על  ששלח  ולאחר  הקמתה  לצורך  אלה 

המשפט; הוועדה תבחר את יושב הראש מבין חבריה.

)ב(  עם מינויו יחתום חבר הוועדה על כתב מינוי ובו יצהיר 
כי מתקיימים בו התנאים המפורטים בתקנה 136ב, שאינו 
נמצא בניגוד עניינים וכי הוא מתחייב לשמור על סודיות 

המידע שיגיע לידיו מתוקף תפקידו.

פגם או שיבוש במינויו של חבר ועדה לא יגרע מתוקפו של פגם במינוי 136ד. 
מעשה שעשה בתום לב במסגרת תפקידו.

פקיעת חברות 
בוועדה

חברותו של אדם בוועדה תסתיים באחת מאלה: 136ה. 

הוא התפטר או שכהונתו הופסקה כאמור בתקנה 136ז;  )1(

הוא נעדר ברציפות משלוש ישיבות של הוועדה;  )2(

את  לדחות  הנאמן  שהחליט  או  נושה  להיות  חדל  הוא   )3(
תביעת החוב שלו.

התפטרות חבר 
בוועדה

ראש  ליושב  הודעה  במסירת  להתפטר  רשאי  ועדה  חבר  136ו. 
הוועדה; ההתפטרות תיכנס לתוקף במועד מסירת ההודעה, 

אלא אם כן צוין בהודעה מועד מאוחר יותר.

הפסקת כהונה של 
חבר ועדה

חבר  של  כהונתו  את  להפסיק  עת  בכל  רשאית  האסיפה  136ז. 
בוועדה.

פינוי מקום של חברי 
הוועדה

לנאמן  הוועדה  ראש  יושב  יפנה  בוועדה,  מקום  התפנה  136ח. 
בבקשה לכנס את האסיפה לשם מילוי המקום.

שלה, כינוס הוועדה הראש  יושב  מאלה:  אחד  לבקשת  תתכנס  הוועדה  136ט. 
הנאמן, האסיפה או שני חברי הוועדה."

הוספת חלק ד'1
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אחרי תקנה 154 לתקנות העיקריות יבוא:  .16

"הגבלה על העברת 
מידע מהממונה

לגבי  מידע  הציבור  לעיון  יעמיד  או  יעביר  לא  הממונה  154א. 
הליכים לפי החוק לאחר שחלפו 3 שנים מתום ההליך."

אחרי תקנה 159 לתקנות העיקריות יבוא:  .17

"חלק ו'1: הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים

פרק א': פרשנות והמצאה

סימן א': כללי

בחלק זה -הגדרות 159א. 

"הסדר חוב" - כהגדרתו בסעיף 318 לחוק;

לאישור  חוב  הסדר  להבאת  בקשה   - חוב"  להסדר  "בקשה 
בעלי העניין בו לפי סעיף 321 לחוק.

המצאה ומען 
להמצאה

זה,  פרק  לפי  בהליכים  יחולו   67 עד  ו–65   12  ,11 תקנות  159ב. 
בשינויים המחויבים.

סימן ב': המצאה ופרסום

המצאה לצורך 
פרסום

מגיש בקשה להסדר חוב לגבי תאגיד ימציא לממונה בלא  159ג. 
וכן  לה,  שצורפו  המסמכים  ואת  הבקשה  העתק  את  דיחוי 
לצורך  בה  הדיון  מועד  ועל  הבקשה  הגשת  על  הודעה 
פרסומה; הוחלט על דיון לאחר שהומצאה הבקשה, ימציא 

המבקש את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו.

פרסום הודעה על 
הגשת בקשה להסדר 

חוב

חוב  להסדר  בקשה  הגשת  על  הודעה  יפרסם  הממונה  )א(   159ד. 
באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

מידע  תכלול  חוב  להסדר  בקשה  הגשת  בדבר  הודעה  )ב(  
המשפט  בית  וכתובתו,  התאגיד  מספר  התאגיד,  שם  בדבר 
ותאריך  הבקשה  הגשת  תאריך  הבקשה,  הוגשה  שאליו 
פרטי  וכן  עליו,  הוחלט  אם  בבקשה  הדיון  מועד  הפרסום, 

מגיש הבקשה.

המצאה של בקשה 
להסדר חוב

חבר  או  התאגיד  הוא  חוב  להסדר  הבקשה  מגיש  אם  159ה.  
את  התאגיד  של  המהותיים  לנושיו  ימציא  התאגיד, 
בה  הדיון  מועד  ואת  לה  שצורפו  המסמכים  ואת  הבקשה 
בלא  אישית,  במסירה  או  מסירה  אישור  עם  רשום  בדואר 
הבקשה,  שהומצאה  לאחר  לדיון  מועד  על  הוחלט  דיחוי; 
אם  זו;  בתקנה  כאמור  לדיון  ההזמנה  את  התאגיד  ימציא 
הבקשה  את  התאגיד  ימציא  עובדים,   50 מעל  לתאגיד  יש 
במקום  תיתלה  לדיון  הזמנה  העובדים;  לוועד  גם  כאמור 
במרשם  הרשומים  התאגיד  לחברי  העבודה;  במקום  בולט 
שצורף לבקשה ואם התאגיד הוא תאגיד מדווח כהגדרתו 

בחוק החברות, לבעלי מניותיה המהותיים בלבד.

הוספת תקנה 154א

הוספת פרק ו'1
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המצאה של בקשת 
נושה להסדר חוב

הנושה  ימציא  נושה,  הוא  חוב  להסדר  הבקשה  מגיש  אם  159ו.  
לתאגיד את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה ואת מועד 
או  מסירה  אישור  עם  רשום  בדואר  דיחוי,  בלא  בה,  הדיון 
שהומצאה  לאחר  לדיון  מועד  על  הוחלט  אישית;  במסירה 
הבקשה, ימציא המבקש את ההזמנה לדיון כאמור בתקנה זו.

דרישת העתק 
מהבקשה להסדר 

חוב

בלא  עניין,  בעל  לכל  ימציא  חוב  להסדר  בקשה  המגיש  159ז.  
דיחוי, עם קבלת דרישתו בכתב, העתק מהבקשה ואת כל 

המסמכים שצורפו לה.

 פרק ב': הגשת תגובה והתנגדות לבקשה להסדר חוב
לגבי תאגיד

תגובת התאגיד 
לבקשה להסדר חוב 

ותשובת הנושה 
מגיש הבקשה

חבר  או  הנושה  לבקשת  תגובתו  את  יגיש  )א( תאגיד  159ח. 
התאגיד להסדר חוב בתוך 14 ימים לכל היותר מיום שבו 

הומצאה לו הבקשה.

)ב( הנושה או חבר התאגיד שהגיש את הבקשה להסדר 
חוב, יגיש את תשובתו לתגובת התאגיד בתוך 7 ימים לכל 

היותר מיום שהומצאה לו תגובת התאגיד.

)ג( הנושה או חבר התאגיד שהגיש את הבקשה להסדר 
חוב, יגיש את תשובתו לתגובת התאגיד בתוך 7 ימים לכל 

היותר מיום שהומצאה לו תגובת התאגיד.

חוב  להסדר  בבקשה  דיון  על  המשפט  בית  )ד( הורה 
)ב(,  או  )א(  משנה  בתקנת  האמור  מהמועד  מוקדם  במועד 
יגיש התאגיד את תגובתו לא יאוחר מ–48 שעות לפני מועד 
הדיון, והנושה או חבר התאגיד יגיש את תשובתו לא יאוחר 

מ–24 שעות לפני מועד הדיון.

והראיות  המסמכים  יצורפו  ולתשובה  )ה( לתגובה 
התומכים בהן, והעובדות המפורטות בהן יאומתו בתצהיר.

העתק  ימציאו  התאגיד  חבר  או  והנושה  )ו( התאגיד 
העניין,  לפי  לתאגיד,  או  למבקש  והתשובה  מהתגובה 

בסמוך ככל האפשר למועד הגשתן.

הגשת התנגדות 
לבקשה להסדר חוב

159ט.  )א( אדם העלול להיפגע מהסדר החוב רשאי להגיש לבית 
בה  ויפרט  בכתב,  החוב  להסדר  לבקשה  התנגדות  המשפט 
בהתנגדות  המפורטות  העובדות  ההתנגדות;  נימוקי  את 

יפורטו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.

)ב( ההתנגדות תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים ממועד 
פרסום ההודעה על הגשת הבקשה להסדר חוב.

)ג( מגיש ההתנגדות ימציא העתק מההתנגדות, למבקש 
ולתאגיד, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה.

)ד( בית המשפט ידון בהתנגדויות לאחר אישור הסדר 
החוב בידי בעלי העניין בהסדר החוב אלא אם כן הורה 

בית המשפט אחרת.
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פרק ג': אישור הסדר חוב לגבי תאגיד
הדיון בבקשה 

להסדר חוב
בית המשפט לא יקיים דיון בבקשה להסדר החוב, אלא אם  159י. 
כן שוכנע כי הבקשה הומצאה ופורסמה כדין והוצג אישור 

הממונה בדבר קבלת העתק מהבקשה.

החלטה להביא את 
הסדר החוב לאישור 

הנושים

בעלי  לאישור  החוב  הסדר  הבאת  על  המשפט  בית  הורה  159יא. 
העניין בו, רשאי הוא:

)1( להורות על מועד לכינוס אסיפות סוג לאישור הסדר 
החוב ועל אופן כינוס האסיפות, וכן על כינוס אסיפות של 
חברי התאגיד אם התקיימו נסיבות כאמור בסעיף 322 לחוק;

)2( להורות על מועד להבאת הסדר החוב שאישרו בעלי 
העניין בו לאישור בית המשפט.

אישור הסדר החוב 
בבית המשפט

לחוק,   85 בסעיף  הקבוע  הרוב  לפי  החוב  הסדר  אושר  159יב. )א(  
יגיש המבקש בקשה לאישורו בידי בית המשפט לא יאוחר 
להגיש  רשאי  המבקש  האסיפות,  סיום  לאחר  ימים  מ–14 
סמכותו  מכוח  החוב  הסדר  לאישור  בקשה  המשפט  לבית 

לפי סעיף 87 לחוק.

)ב(  המבקש ימציא העתק מהבקשה לממונה לצורך פרסומה, 
חוב  להסדר  ההצעה  הבאת  על  הודעה  יפרסם  והממונה 
לאישור בית המשפט באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

הגשת התנגדות 
לאישור הסדר חוב

159יג.  )א( אדם העלול להיפגע מהסדר החוב רשאי להגיש לבית 
המשפט התנגדות לבקשה; ההתנגדות תוגש בכתב ויפרטו 
בהתנגדות  המפורטות  העובדות  ההתנגדות;  נימוקי  בה 

יאומתו בתצהיר ויצורפו לה אסמכתאות מתאימות.

)ב( ההתנגדות תוגש לבית המשפט 14 ימים לפחות לפני 
מועד הדיון באישור הסדר החוב בידי בית המשפט.

להתנגדות  תשובה  יגיש  חוב  להסדר  הבקשה  )ג( מגיש 
בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההתנגדות.

הסדר  לאישור  בבקשה  דיון  על  המשפט  בית  )ד( הורה 
)ב(  משנה  בתקנת  האמור  מהמועד  מוקדם  במועד  החוב 
או )ג(, תוגש ההתנגדות לא יאוחר מ–48 שעות לפני מועד 

הדיון, והתשובה לא יאוחר מ–24 שעות לפני מועד הדיון.

העתק  ימציאו  הבקשה  ומגיש  ההתנגדות  )ה( מגיש 
ההתנגדות,  ולמגיש  למבקש  מהתשובה,  או  מההתנגדות 

לפי העניין, ואם המבקש הוא הנושה - גם לתאגיד.

פרסום והמצאה 
של החלטת בית 

המשפט

מנהל  ימציא  החוב,  הסדר  את  המשפט  בית  )א( אישר  159יד. 
דיחוי,  בלא  לממונה  המשפט  בית  החלטת  את  ההסדר 
לשם פרסומה בידי הממונה; לא מונה מנהל הסדר, תחול 

תקנה זו על המבקש.
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)ב( מנהל ההסדר ימציא בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ–3 
העתקים  המשפט,  בית  החלטת  על  לו  שנודע  לאחר  ימים 
מההחלטה לתאגיד לכל בעל עניין שהומצאה לו הבקשה 
לאחר  לו  נודע  שעליו  אחר  עניין  בעל  ולכל  החוב  להסדר 

מכן ושהיה זכאי לקבל הזמנה לאסיפות כאמור.

  פרק ד': הליכים לאחר הגשת בקשה להסדר חוב לגבי יחיד
העתק מהבקשה 

להסדר חוב
159טו. היחיד מגיש הבקשה להסדר חוב, ימציא העתק ממנה לכל 

אלה:

)1( לממונה;

גם  הליכים,  לפתיחת  לצו  בקשה  לגביו  הוגשה  )2( אם 
לבית המשפט או לרשם ההוצאה לפועל שהוגשה לו בקשה 

לצו לפתיחת הליכים בעניינו;

לנאמן  גם  הליכים,  לפתיחת  צו  היחיד  לגבי  ניתן  )3( אם 
צו  שנתן  לפועל  ההוצאה  לרשם  או  המשפט  לבית  וכן 

כאמור, לפי העניין.

הדיון בבקשה 
להסדר חוב

159טז. בית המשפט לא יקיים דיון בבקשה להסדר החוב, אלא אם 
כן שוכנע כי הבקשה הומצאה כדין והוצג אישור הממונה 

בדבר קבלת העתק מהבקשה.

הליכים לאחר 
החלטה להביא את 

הסדר החוב לאישור 
בעלי העניין בהסדר 

החוב

159יז. )א( על ההחלטה להביא את הסדר החוב לאישור הנושים 
תחול תקנה 159יא בשינויים המחויבים.

)ב( על אישור הסדר החוב בידי בית המשפט תחול תקנה 
159יב בשינויים המחויבים.

159יג  תקנה  תחול  חוב  להסדר  התנגדות  הגשת  )ג( על 
בשינויים המחויבים.

לאשר  המשפט  בית  החלטת  של  והמצאה  פרסום  )ד( על 
הסדר חוב תחול תקנה 159יד בשינויים המחויבים.

)ה( אישר בית המשפט את הסדר החוב לגבי יחיד שניתן 
את  ההסדר  מנהל  ימציא  הליכים,  לפתיחת  צו  לגביו 

ההחלטה גם למי שנתן את הצו כאמור, בלא דיחוי.

שעמד  ליחיד  ייתן  המשפט  בית  היחיד,  )ו( לבקשת 
בתנאים שנכללו בהסדר החוב אישור על כך.

שניתן דוח הנאמן יחיד  של  חוב  הסדר  הבאת  על  המשפט  בית  הורה  159יח. 
הנאמן  יגיש  הנושים,  לאישור  הליכים  לפתיחת  צו  לגביו 
לבית המשפט דוח לעניין מצבו הכלכלי של היחיד והתאמת 
הנאמן  היחיד;  של  הכלכלי  למצבו  המוצע  החוב  הסדר 
יגיש את הדוח 14 ימים לפחות לפני המועד שעליו הוחלט 

לכינוס אסיפות הסוג."

אחרי תקנה 167 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 167א18. 
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"החלטות שלא 
תינתן בהן רשות 

ערעור

בתי  בצו  המנויות  החלטות  על  ערעור  רשות  תינתן  לא  167א.  
ערעור(,  רשות  בהן  תינתן  שלא  החלטות  )סוגי  המשפט 

התשס"ט-32009."

בתוספת לתקנות העיקריות -  .19
)1( בטופס 1 -

אחרי הכותרת "חלק א' - פרטי התאגיד" יבוא: )א( 

"תאגיד שהפרטים המופיעים בנסח שצירף אינם תואמים את פרטי התאגיד 
או מרשמיו ימלא את הפרטים שאינם תואמים כאמור בחלק א' לטופס זה.";

הערת השוליים 1 - תימחק; )ב( 

פרסום  ממועד  ימים   14 "בתוך  יבוא  לתאריך"  "עד  המילים  במקום   ,2 )2( בטופס 
ההודעה על הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים";

)3( אחרי טופס 2 יבוא:

"תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019

טופס 2א

)תקנה 29א(

בית המשפט המחוזי ב...........................................................

בעניין ............................................ )שם התאגיד( ...................................... )מספר התאגיד(

כתובת: ..............................................................................................................................................

על ידי עורך הדין ..........................................................................................................................

כתובתו .............................................................................................................................................

טלפון: ......................................... פקסימיליה: ..................................................

הודעה על מתן סעד זמני לפי סעיף 20)א()3( לחוק

נמסרת בזה הודעה כי ביום ................................................. נתן בית המשפט המחוזי 
ושיקום  פירעון  חדלות  לחוק  20)א()3(  סעיף  לפי  זמני  סעד  ב................................. 
את ומינה  התאגיד(  )שם   ................................. לגבי  התשע"ח-2018,   כלכלי, 

מר/גב' .......................................... לנאמנ/ת זמני/ת.

תאריך: .........................................  חתימה: ................................................";

)4( בטופס 5, בחלק ה' -

)1( כותרת סעיף 2 - תימחק, ובמקומה יבוא:

"הליכי גבייה ברשות האכיפה והגבייה - ההוצאה לפועל והמרכז לגביית 
קנסות, אגרות והוצאות";

האכיפה  ברשות  "הליך  יבוא  לפועל"  הוצאה  "הליך  במקום   ,2 )2( בסעיף 
והגבייה".

תיקון התוספת

__________
ק"ת התשס"ט, עמ' 1116.  3
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)5( אחרי טופס 9 יבוא:

"תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019

טופס 9א

)תקנה 86)א((

בית משפט השלום ב............................................

בעניין: ............................................ )שם היחיד( ..................................)מספר זהות(

כתובת: .................................................................................................................................

טלפון: ...............................................    פקסימיליה: ..........................................

הודעה על מתן סעד זמני במעמד צד אחד

נמסרת בזה הודעה כי ביום ....................................... הוגשה לבית משפט השלום   ב.....
............................ בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי ............................. )שם היחיד( וכי 
............................. בית המשפט נתן סעד זמני במעמד צד אחד לפי סעיף  בתאריך 
119)א()1( לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לגבי ......................

............. )שם היחיד(.
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כתובתו ..................................................................................................................................
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