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חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון מס' 4 - הוראת שעה - נגיף 
הקורונה החדש(, התשפ"א-2021*

הוספתפרקא'1
לחלקי'-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהועדתוםשנהממועדזה,ואםהוארכההתקופה1פ
לפיחוקזה-עדתוםתקופתההארכה,יקראואתחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,

התשע"ח-12018)להלן-החוקהעיקרי(,כךשאחריסעיףפ31יבוא:

 "פרק א'1: עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב -
הוראת שעה

סימן א': הגדרות והתקופה הקובעת

הגדרות-פרקא'1
ותחולה

בפרקזה-פ31אפ )א(

"חובעבר"-כהגדרתובחוקזה,אולםיראואתמועדההחלטה
עלעיכובהליכיםכמועדמתןהצולפתיחתהליכים;

"נושהמהותי"-נושהשלתאגידשמתקייםבואחדמאלה:

נושהמובטח; )1(

הליכים לעיכוב הבקשה הגשת שבמועד מי )2(
התאגידחבלוסכוםהעולהעל75,000שקליםחדשים
שאינםחובות התאגיד חובות יותרמ־10%מסך או

מובטחים,לפיהנמוך;

התאגיד, של התחייבות תעודות לסדרת נאמן )3(
אחתאויותר,ובלבדשבמועדהגשתהבקשהיתרת
פחותה אינה ההתחייבות תעודות סדרת של הערך

מהמפורטבפסקה)2(;

לפי ג', או ב' סימן לפי הליכים עיכוב - הליכים" "עיכוב
העניין;

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםה'בניסןהתשפ"א)18
במרס2021(עדיוםי"דבאדרב'התשפ"ב)17במרס
2022(אועדתוםתקופתההארכהכפישקבעהשר

לפיסעיףפ31בפ

הוראותפרקזהיחולועלהליכיםשהבקשהלעיכוב )ב(
הליכיםלגביהםהוגשהבתקופההקובעתפ

הארכתהתקופה
הקובעת

השר,באישורועדתהחוקה,רשאילהאריךבצואתהתקופהפ31בפ
הקובעתבשתיתקופותנוספותשכלאחתמהןלאתעלהעל

שישהחודשיםפ

סימן ב': עיכוב הליכים לגבי תאגיד

הגשתבקשה
לעיכובהליכים

בידיתאגיד

תאגידשאיןלגביוצולפתיחתהליכיםרשאילהגישפ31גפ )א(
לביתהמשפט,בתקופההקובעת,בקשהלעיכובהליכיםלפי

סימןזהלשםגיבושהסדרחובעםבעליהענייןבוואישורופ

התקבלבכנסתביוםי"זבאדרהתשפ"א)1במרס2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1פ13,מיוםכ"זבטבתהתשפ"א)11בינואר2021(,עמ'228פ

ס"חהתשע"ח,עמ'310;התש"ף,עמ'154פ 1
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מגישהבקשהיכלולבהאתהפרטיםוהמסמכיםשיש )ב(
הליכים לפתיחת לצו בבקשה ו־12 8 סעיפים לפי לכלול
שהפעלתהתאגידמתבקשתבהויצרףלבקשהאתכלאלה:

מתווהראשונילהסדרהחוב; )1(

התאגיד הפעלת אופן את יפרט שבה תוכנית )2(
בתקופתעיכובההליכים,ובכללזהההכנסותהצפויות
ההוצאות נוספים, וממקורות התאגיד מהפעלת
הצפויותלשםהפעלתהתאגיד,תכנוןעסקיופעולות
הנחוצותלהפעלתהתאגיד,והכולבהתאםלמאפייני

התאגיד)בפרקזה-תוכניתהפעלה(;

הכרוכות ההוצאות למימון האמצעים פירוט )3(
בהפעלתהתאגידעדאישורהסדרהחוב;

הדוחהכספילשנתפ201,מבוקרכדיןבידירואה )4(
חשבון,אםישנופ

הגבלותעלפעולת
התאגידעד

להחלטהעלעיכוב
הליכים

תאגידשהגישבקשהלעיכובהליכיםלאיבצעעסקהחריגהפ31דפ
אוחלוקהכהגדרתןבחוקהחברותאועסקההמנויהבסעיף
270לחוקהחברותעדלמתןהחלטהבבקשהאלאבאישור

ביתהמשפטפ

משלוחהעתק
ופרסוםהודעה

עלהגשתבקשה
לעיכובהליכים

המבקשימציאלממונהולנושיוהמהותייםשלהתאגידפ31הפ )א(
ובמועד בדרך לה, שצורפו ומהמסמכים מהבקשה העתק
שיורהביתהמשפט,וכןימציאאותםלכלבעלענייןבהסדר
כפי אחר אדם ולכל בכתב ממנו דרישה קבלת עם החוב

שיורהביתהמשפטפ

הממונהיפרסםהודעהעלבקשהלעיכובהליכיםלגבי )ב(
תאגידבאתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטיםפ

הגשתהתנגדות
לבקשהלעיכוב

הליכים

אדםהעלוללהיפגעמעיכובהליכיםרשאילהגישהתנגדותפ31ופ
לבקשהלביתהמשפטבתוך14ימיםממועדפרסוםההודעה
עלהגשתבקשהלעיכובהליכים;מגישההתנגדותישלח

העתקמההתנגדותלמבקשולממונהפ

החלטהבבקשה
לעיכובהליכים

ביתהמשפטיורהעלעיכובההליכיםנגדהתאגידאםפ31זפ )א(
מצאשמתקיימיםכלאלה,אלאאםכןמצאכיאיןסיכויסביר
לאישורהסדרהחובבידיבעליהענייןבוובידיביתהמשפט,
ובהתחשבביןהיתרביכולתוהכלכליתשלהתאגידבהתאם

לדוחהכספישלולשנתפ201,אםישנו:

עיכובההליכיםנדרשלשםגיבושהסדרהחוב; )1(

איןחששסבירכיהפעלתהתאגידבתקופתעיכוב )2(
ההליכיםתפגעבנושים;

ישאמצעיםלמימוןההוצאותהכרוכותבהפעלת )3(
התאגידעדאישורהסדרהחובפ

ביתהמשפטלאיורהעלעיכובהליכיםאםמצאכי )ב(
מתקייםאחדמאלה:

מגישהבקשהיכלולבהאתהפרטיםוהמסמכיםשיש )ב(
הליכים לפתיחת לצו בבקשה ו־12 8 סעיפים לפי לכלול
שהפעלתהתאגידמתבקשתבהויצרףלבקשהאתכלאלה:

מתווהראשונילהסדרהחוב; )1(

התאגיד הפעלת אופן את יפרט שבה תוכנית )2(
בתקופתעיכובההליכים,ובכללזהההכנסותהצפויות
ההוצאות נוספים, וממקורות התאגיד מהפעלת
הצפויותלשםהפעלתהתאגיד,תכנוןעסקיופעולות
הנחוצותלהפעלתהתאגיד,והכולבהתאםלמאפייני

התאגיד)בפרקזה-תוכניתהפעלה(;

הכרוכות ההוצאות למימון האמצעים פירוט )3(
בהפעלתהתאגידעדאישורהסדרהחוב;

הדוחהכספילשנתפ201,מבוקרכדיןבידירואה )4(
חשבון,אםישנופ

הגבלותעלפעולת
התאגידעד

להחלטהעלעיכוב
הליכים

עסקהפ31דפ יבצע לא הליכים לעיכוב בקשה שהגיש תאגיד
חריגהאוחלוקהכהגדרתןבחוקהחברותאועסקההמנויה
אלא בבקשה החלטה למתן עד החברות לחוק 270 בסעיף

באישורביתהמשפטפ

משלוחהעתק
ופרסוםהודעה

עלהגשתבקשה
לעיכובהליכים

המבקשימציאלממונהולנושיוהמהותייםשלהתאגידפ31הפ )א(
ובמועד בדרך לה, שצורפו ומהמסמכים מהבקשה העתק
שיורהביתהמשפט,וכןימציאאותםלכלבעלענייןבהסדר
כפי אחר אדם ולכל בכתב ממנו דרישה קבלת עם החוב

שיורהביתהמשפטפ

הממונהיפרסםהודעהעלבקשהלעיכובהליכיםלגבי )ב(
תאגידבאתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטיםפ

הגשתהתנגדות
לבקשהלעיכוב

הליכים

אדםהעלוללהיפגעמעיכובהליכיםרשאילהגישהתנגדותפ31ופ
לבקשהלביתהמשפטבתוך14ימיםממועדפרסוםההודעה
עלהגשתבקשהלעיכובהליכים;מגישההתנגדותישלח

העתקמההתנגדותלמבקשולממונהפ

החלטהבבקשה
לעיכובהליכים

ביתהמשפטיורהעלעיכובההליכיםנגדהתאגידאםפ31זפ )א(
מצאשמתקיימיםכלאלה,אלאאםכןמצאכיאיןסיכויסביר
לאישורהסדרהחובבידיבעליהענייןבוובידיביתהמשפט,
ובהתחשבביןהיתרביכולתוהכלכליתשלהתאגידבהתאם

לדוחהכספישלולשנתפ201,אםישנו:

עיכובההליכיםנדרשלשםגיבושהסדרהחוב; )1(

איןחששסבירכיהפעלתהתאגידבתקופתעיכוב )2(
ההליכיםתפגעבנושים;

ישאמצעיםלמימוןההוצאותהכרוכותבהפעלת )3(
התאגידעדאישורהסדרהחובפ

ביתהמשפטלאיורהעלעיכובהליכיםאםמצאכי )ב(
מתקייםאחדמאלה:
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ישחששממשיכיהתאגידפועלבמטרהלהונות )1(
אתנושיו;

ישחששממשיכיהתאגידפועללגריעתנכס )2(
מנכסיובמטרהלהבריחאותומנושיו;

ישחששממשיכיהתאגידעושהשימושלרעה )3(
בעיכובההליכיםפ

עיכובהליכיםיהיהלתקופהשלאתעלהעלשלושה )ג(
חודשים,כפישיורהביתהמשפט;ביתהמשפטרשאילהאריך
אתהתקופההאמורהבתקופותנוספותשלאיעלובמצטבר
על30ימים,אםמצאכיישבמהלכןסיכויסבירלהשלמת
אישורהסדרהחובבידיבעליהענייןבוובידיביתהמשפט

וכימתקיימיםיתרהתנאיםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(פ

הורהביתהמשפטעלעיכובהליכים,רשאיהואלקבוע )ד(
מועדלהגשתבקשהלהבאתהסדרחובלאישורבעליהעניין
החוב הסדר לאישור סוג אסיפות לכינוס מועד לקבוע בו,
ולקבועמועדלהבאתהסדרהחובשאישרובעליהענייןבו

לאישורביתהמשפטפ

החלטהבענייןעיכובהליכיםתתקבללאחרשמיעת )ה(
ההליכים את לעכב רשאי המשפט בית אולם הצדדים,
לאחרשמיעתהתאגידבלבד,אםשוכנעכיישחששסביר
שהשהייתקבלתההחלטהעדלאחרשמיעתהצדדיםתסכל
אתמתןהסעדאותגרוםלתאגידנזקחמור;ניתנההחלטה
עלעיכובההליכיםבמעמדצדאחד,ישמעביתהמשפטאת
הצדדיםבהקדםהאפשריולאיאוחרמ־14ימיםמיוםקבלת
ישלח התאגיד בבקשה; דיון לקיים הוא ורשאי ההחלטה
הודעהעלהחלטהבענייןעיכובהליכיםשניתנהבמעמדצד

אחדלנושיוהמהותייםפ

באתר ההליכים עיכוב על הודעה יפרסם הממונה )ו(
האינטרנטשלמשרדהמשפטיםפ

עיכובהליכיםנגד
אדםשלישי

עיכובההליכיםיחולרקעלהליכיםנגדהתאגיד,אולםביתפ31חפ
המשפטרשאי,בנסיבותחריגותומטעמיםשיירשמו,להקפיא
אחדאויותרמההליכיםהמנוייםבסעיףפ2גםנגדמישאינו

התאגיד,ובכללזהנושאמשרהבתאגיד,בהתקייםכלאלה:

עיכובההליכיםלגביאותואדםחיונילשםגיבושהסדר )1(
החובואישורו;

ההליכיםנגדאותואדםנובעיםמפעילותובתאגידאו )2(
מהחובותשבהםחבהתאגידפ

תוצאותהחלטה
עלעיכובהליכים

בתקופתעיכובההליכיםיחולוהוראותאלה:פ31טפ )א(

מנכסי התאגיד של העבר חובות ייפרעו לא )1(
פירעון זכויות בעלי נושים לעניין אולם התאגיד,

מיוחדותיחולוהוראותסעיפים255,60ו־256;
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יוקפאוההליכיםנגדהתאגידלפיהוראותפרקה' )2(
לחלקב',ויחולוהוראותאותופרקבשינוייםהמחויבים

ובשינוייםאלה:

התאגיד את יראו - פ2)2( סעיף לעניין )א(
כתאגיד לגביו הליכים עיכוב על שהוחלט

בהפעלה;

על שהוטל עיקול - פ2)4( סעיף לעניין )ב(
עיכוב על ההחלטה לפני התאגיד מנכסי נכס

ההליכיםיבוטלאםיורהעלכךביתהמשפט;

לענייןסעיףפ2)5(-לאיהיהניתןלהמשיך )ג(
אולפתוחבהליךמשפטי,ובכללזההליךלפי
מטעמים המשפט, בית באישור אלא זה, חוק

מיוחדיםשיירשמו;

מרשותו, נכסים מלהוציא מנוע יהיה התאגיד )3(
למוכרםאולשנותאתמצבםאואתזכויותיובהם,

שלאבמהלךעסקיםרגיל,אלאבאישורביתהמשפטפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,איןבהחלטהעלעיכוב )ב(
הליכיםכדילפטוראתהתאגידמחובתולקייםכלהוראה
לפידין,ובכללזההחלטהמינהלית,למעטחובהלתשלום

חובעבר,בכפוףלהוראותסעיף31פ

ישלח ההליכים, עיכוב על ההחלטה מתן עם מיד )ג(
התאגידהעתקממנהלרשם;פקעאוהופסקעיכובההליכים
-יודיעעלכךהתאגידלרשםבאופןמיידי;הרשםיעמיד
לעיוןהציבוראתדברעיכובההליכיםבתקופתמצבחירום

בשלנגיףקורונהאואתסיומופ

עםמתןההחלטהעלעיכובהליכיםיחלהתאגיד,באופןמיידי,פ31יפגיבושהסדרהחוב
לנהלמשאומתןלגיבושהסדרהחובפ

הפעלתהתאגיד
בתקופתעיכוב

ההליכים

ניתנההחלטהעלעיכובהליכים,יחולועלהפעלתהתאגידפ31יאפ
הוראותאלה:

עסקיהתאגידיופעלורקכדילאפשראתהמשךקיומו )1(
כעסקפעילעדגיבושהסדרהחובובהתאםלתוכניתההפעלה

שאושרה;

התאגידינהלאתנכסיובאופןיעילומיטבילשמירת )2(
ערכםולהשבחתם;

כהגדרתן חלוקה או חריגה עסקה יבצע לא התאגיד )3(
בחוקהחברותאועסקההמנויהבסעיף270לחוקהחברות

אלאבאישורביתהמשפט;

ביתהמשפטרשאילהורותעלאיסורלבצעעסקאות )4(
של ביצוען התניית או עסקאות של מסוים סוג מסוימות,

עסקאותאלהבאישורביתהמשפט;

יחולוסעיפים77עדפ7; )5(

יוקפאוההליכיםנגדהתאגידלפיהוראותפרקה' )2(
לחלקב',ויחולוהוראותאותופרקבשינוייםהמחויבים

ובשינוייםאלה:

התאגיד את יראו - פ2)2( סעיף לעניין )א(
כתאגיד לגביו הליכים עיכוב על שהוחלט

בהפעלה;

על שהוטל עיקול - פ2)4( סעיף לעניין )ב(
עיכוב על ההחלטה לפני התאגיד מנכסי נכס

ההליכיםיבוטלאםיורהעלכךביתהמשפט;

לענייןסעיףפ2)5(-לאיהיהניתןלהמשיך )ג(
אולפתוחבהליךמשפטי,ובכללזההליךלפי
מטעמים המשפט, בית באישור אלא זה, חוק

מיוחדיםשיירשמו;

מרשותו, נכסים מלהוציא מנוע יהיה התאגיד )3(
למוכרםאולשנותאתמצבםאואתזכויותיובהם,

שלאבמהלךעסקיםרגיל,אלאבאישורביתהמשפטפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,איןבהחלטהעלעיכוב )ב(
הליכיםכדילפטוראתהתאגידמחובתולקייםכלהוראה
לפידין,ובכללזההחלטהמינהלית,למעטחובהלתשלום

חובעבר,בכפוףלהוראותסעיף31פ

ישלח ההליכים, עיכוב על ההחלטה מתן עם מיד )ג(
התאגידהעתקממנהלרשם;פקעאוהופסקעיכובההליכים
-יודיעעלכךהתאגידלרשםבאופןמיידי;הרשםיעמיד
לעיוןהציבוראתדברעיכובההליכיםבתקופתמצבחירום

בשלנגיףקורונהאואתסיומופ

עםמתןההחלטהעלעיכובהליכיםיחלהתאגיד,באופןמיידי,פ31יפגיבושהסדרהחוב
לנהלמשאומתןלגיבושהסדרהחובפ

הפעלתהתאגיד
בתקופתעיכוב

ההליכים

ניתנההחלטהעלעיכובהליכים,יחולועלהפעלתהתאגידפ31יאפ
הוראותאלה:

עסקיהתאגידיופעלורקכדילאפשראתהמשךקיומו )1(
כעסקפעילעדגיבושהסדרהחובובהתאםלתוכניתההפעלה

שאושרה;

התאגידינהלאתנכסיובאופןיעילומיטבילשמירת )2(
ערכםולהשבחתם;

כהגדרתן חלוקה או חריגה עסקה יבצע לא התאגיד )3(
בחוקהחברותאועסקההמנויהבסעיף270לחוקהחברות

אלאבאישורביתהמשפט;

ביתהמשפטרשאילהורותעלאיסורלבצעעסקאות )4(
של ביצוען התניית או עסקאות של מסוים סוג מסוימות,

עסקאותאלהבאישורביתהמשפט;

יחולוסעיפים77עדפ7; )5(
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בחוזה להתקשר לתאגיד להתיר רשאי המשפט בית )6(
התאגיד של פעילותו מימון לשם הדרוש אשראי לקבלת
אשראי מסגרת על להורות או ההליכים עיכוב בתקופת
שהתאגידיהיהרשאיליטוללשםמימוןהפעילותכאמור,
והכוללמטרותובתנאיםשיורהביתהמשפט)בפסקהזו-
אשראיחדש(;דיןהסכומיםהנדרשיםלפירעוןאשראיחדש
כדיןהוצאותהליכיחדלותפירעון,אלאאםכןהורהבית

המשפטאחרת;

תאגידשניתנהלגביוהחלטהעלעיכובהליכיםיציין )7(
מטעמו פרסום בכל שמו, בצד ההליכים, עיכוב בתקופת
שהואהצעהלציבורלרכושמוצריםאושירותים,אתהביטוי

"בעיכובהליכיםבתקופתמצבחירוםבשלנגיףקורונה";

התאגידרשאילעשותשימושבנכסהמשועבדבשעבוד )8(
קבוע,נכסשחלעליושעבודצףאונכסהכפוףלשימורבעלות,

במהלךהעסקיםהרגילבלבד,ויחולוסעיפים63,61ו־64;

לענייןביטולחוזהקייםשהתאגידצדלו,יחולוהוראות )פ(
סעיפים68,66,פ6ו־71)ג(,בשינוייםהמחויבים,ובשינויזה:
במקום"הנאמן"יבוא"התאגיד";הייתהלצדהשנילחוזה
קייםזכותלבטלובשלהפרתובידיהתאגיד,רשאיהואלבקש
מביתהמשפטלהורותעלביטולו,וביתהמשפטיורהכאמור

רקאםסברכיהתקייםאחדמאלה:

המשךקיומושלהחוזהאינודרושכדילאפשר )א(
אתהמשךקיומושלהתאגידכעסקפעילעדלגיבוש

הסדרהחוב;

התאגידלאיקייםאתחיוביולפיהחוזהבתקופת )ב(
דרכים לקבוע רשאי המשפט בית ההליכים; עיכוב
להבטחתקיוםהחיוביםלפיחוזהקייםכאמור,ובכלל

זהמתןערובהפ

השותףפ31יבפחובתדיווח - שותפות שהוא ובתאגיד הכללי, המנהל )א(
הכללי,ואםהשותףהכלליהואחברה-המנהלהכללישל
חברתהשותףהכללי,ידווחלמנהלההסדר,לבעליהעניין
או עסקיו במצב מהותי שינוי על מיידי, באופן ולממונה,
במצבוהכלכלישלהתאגיד;ביתהמשפטרשאילהטילאת

חובתהדיווחעלנושאמשרהאחרבתאגידפ

ייעודי אינטרנט באתר מקוון, באופן ייעשה הדיווח )ב(
ומאובטחשיקיםהתאגידלצורךזה,אובאופןאחרכפישיורה

ביתהמשפטפ

מינוימנהלהסדר
וסמכויותיו

ביתהמשפטימנהמנהלהסדרלפיסעיף326עםמתןפ31יגפ )א(
להבטחת מטעמו יפעל והוא הליכים, עיכוב על ההחלטה
נכסי על והשמירה זה פרק לפי הליך של התקין הניהול
התאגידבמהלכוויסייעלתאגידולנושיולנהלמשאומתן

לגיבושהסדרהחובפ
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נוסףעלסמכויותמנהלההסדרלפיסעיף326,מנהל )ב(
התאגיד של הדירקטוריון ישיבות בכל ישתתף ההסדר
וועדותיו,ורשאיהואלקבלכלמידעשחברדירקטוריוןרשאי
לקבל,אלאאםכןמצאביתהמשפטשאיןצורךבכךכדי
להבטיחאתהניהולהתקיןשלההליךאואתהשמירהעל
נכסיהתאגיד;ביתהמשפטרשאילקבועתנאיםלהשתתפות

מנהלההסדרבישיבותולקבלתמידעלפיסעיףזהפ

סברמנהלההסדרכיפעולהשבכוונתהתאגידלבצע )ג(
אינהלטובתהתאגידאועלולהלפגועבבעליהענייןבהסדר
החוב,ידווחעלכךלבעליהענייןולביתהמשפטבצירוףחוות

דעתולענייןהפגיעהשעלולהלהיגרםפ

החורג מידע התאגיד על ימסור לא ההסדר מנהל )ד(
מהנדרשלשםמילויתפקידולפיפרקזהפ

עיכוב תקופת בתוך ההסדר, מנהל או התאגיד נוכח )ה(
ההליכים,כיחדללהתקייםבתאגידתנאימהתנאיםלמתן

עיכובהליכים,יודיעעלכךלביתהמשפטפ

כדילהבטיחשהתאגידעומדבתנאיההחלטהעלעיכוב )ו(
הליכים,יפנהמנהלההסדרלמישמופקדעלרישוםנכסים
בפנקסהמתנהללפידיןכדילרשוםבפנקסהערהכיהתאגיד

בעיכובהליכים,והואיעשהכןפ

מנהלההסדררשאילפנותלביתהמשפטבבקשהלמתן )ז(
הוראותבקשרלהפעלתסמכויותיופ

שיתוףפעולהבין
התאגידלמנהל

ההסדר

סמכויותפ31ידפ לו ונוספו הסדר מנהל המשפט בית מינה )א(
אלה הוראות התאגיד על יחולו פ31יג)ב(, בסעיף כאמור

בתקופתעיכובההליכים:

לפני סביר זמן ההסדר, למנהל ימסור התאגיד )1(
את המחייבת עסקה או פעולה לגבי החלטה קבלת
אישורביתהמשפטלפיהוראותפרקזהאולפיהחלטת
ביתהמשפט,אתכלהמידעהנוגעלאותועניין,ובטרם
יפנהלביתהמשפטבבקשהלאישורכאמור-יפנה

למנהלההסדרלקבלתעמדתו,ויצרףאותהלבקשה;

על חודש מדי ההסדר למנהל ידווח התאגיד )2(
ועל והכנסותיו התאגיד הוצאות של הצפוי ההיקף
ההוצאות על וכן החוב, הסדר לגיבוש ההוצאות

שהוצאובפועלוההכנסותשהתקבלו;

התאגידידווחלמנהלההסדרבאופןשוטףעל )3(
פעילותובהתאםלתוכניתההפעלה,ויודיעלועלכל
שינויאוחריגהמהותייםביישוםהתוכניתלפניקבלת
ההחלטהעלכך,ואםהשינויאוהחריגהלאהיוכרוכים
לתאגיד; עליהם היוודע עם מיד - החלטה בקבלת
או שינוי כל על המשפט לבית יודיע ההסדר מנהל

חריגהמהותייםביישוםהתוכנית;

נוסףעלסמכויותמנהלההסדרלפיסעיף326,מנהל )ב(
התאגיד של הדירקטוריון ישיבות בכל ישתתף ההסדר
וועדותיו,ורשאיהואלקבלכלמידעשחברדירקטוריוןרשאי
לקבל,אלאאםכןמצאביתהמשפטשאיןצורךבכךכדי
להבטיחאתהניהולהתקיןשלההליךאואתהשמירהעל
נכסיהתאגיד;ביתהמשפטרשאילקבועתנאיםלהשתתפות

מנהלההסדרבישיבותולקבלתמידעלפיסעיףזהפ

סברמנהלההסדרכיפעולהשבכוונתהתאגידלבצע )ג(
אינהלטובתהתאגידאועלולהלפגועבבעליהענייןבהסדר
החוב,ידווחעלכךלבעליהענייןולביתהמשפטבצירוףחוות

דעתולענייןהפגיעהשעלולהלהיגרםפ

החורג מידע התאגיד על ימסור לא ההסדר מנהל )ד(
מהנדרשלשםמילויתפקידולפיפרקזהפ

עיכוב תקופת בתוך ההסדר, מנהל או התאגיד נוכח )ה(
ההליכים,כיחדללהתקייםבתאגידתנאימהתנאיםלמתן

עיכובהליכים,יודיעעלכךלביתהמשפטפ

כדילהבטיחשהתאגידעומדבתנאיההחלטהעלעיכוב )ו(
הליכים,יפנהמנהלההסדרלמישמופקדעלרישוםנכסים
בפנקסהמתנהללפידיןכדילרשוםבפנקסהערהכיהתאגיד

בעיכובהליכים,והואיעשהכןפ

מנהלההסדררשאילפנותלביתהמשפטבבקשהלמתן )ז(
הוראותבקשרלהפעלתסמכויותיופ

שיתוףפעולהבין
התאגידלמנהל

ההסדר

סמכויותפ31ידפ לו ונוספו הסדר מנהל המשפט בית מינה )א(
אלה הוראות התאגיד על יחולו פ31יג)ב(, בסעיף כאמור

בתקופתעיכובההליכים:

לפני סביר זמן ההסדר, למנהל ימסור התאגיד )1(
את המחייבת עסקה או פעולה לגבי החלטה קבלת
אישורביתהמשפטלפיהוראותפרקזהאולפיהחלטת
ביתהמשפט,אתכלהמידעהנוגעלאותועניין,ובטרם
יפנהלביתהמשפטבבקשהלאישורכאמור-יפנה

למנהלההסדרלקבלתעמדתו,ויצרףאותהלבקשה;

על חודש מדי ההסדר למנהל ידווח התאגיד )2(
ועל והכנסותיו התאגיד הוצאות של הצפוי ההיקף
ההוצאות על וכן החוב, הסדר לגיבוש ההוצאות

שהוצאובפועלוההכנסותשהתקבלו;

התאגידידווחלמנהלההסדרבאופןשוטףעל )3(
פעילותובהתאםלתוכניתההפעלה,ויודיעלועלכל
שינויאוחריגהמהותייםביישוםהתוכניתלפניקבלת
ההחלטהעלכך,ואםהשינויאוהחריגהלאהיוכרוכים
לתאגיד; עליהם היוודע עם מיד - החלטה בקבלת
או שינוי כל על המשפט לבית יודיע ההסדר מנהל

חריגהמהותייםביישוםהתוכנית;
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התאגידימסורלמנהלההסדרכלמידעשידרוש )4(
הנחוץלולשםמילויתפקידו;סברהתאגידכימידע
שדרשממנומנהלההסדראינונחוץלולשםמילוי
תפקידו,רשאיהואלפנותלביתהמשפטבבקשהלפטור

אותוממסירתהמידעפ

התאגידרשאילפנותלמנהלההסדרבבקשהלקבלאת )ב(
עמדתובכלענייןהנוגעלמילויההוראותשבפרקזהפ

סעדיםבשלפגיעה
מהותיתבבעל

ענייןבהסדרהחוב

ביתהמשפטרשאי,לבקשתבעלענייןבהסדרהחוב,להעניקפ31טופ
לוסעדכפישייראהלנכוןבנסיבותהעניין,אםמצאשעיכוב

ההליכיםעלוללפגועבופגיעהמהותיתפ

הפסקתעיכוב
ההליכים

ביתהמשפטיורהעלהפסקתעיכובההליכיםאםשוכנעפ31טזפ )א(
כיאיןסיכויסבירלגיבושהסדרחובולאישורובתקופתעיכוב
ההליכיםאואםהתקיימהאחתהעילותהמנויותבסעיףפ31ז)ב(פ

ביתהמשפטרשאילהורותעלהפסקתעיכובההליכים )ב(
אםשוכנעכימתקייםאחדמאלה:

ישחששסבירכיהפעלתהתאגידבתקופתעיכוב )1(
ההליכיםתפגעבנושים;

איןאמצעיםלמימוןההוצאותהכרוכותבהפעלת )2(
התאגידבתקופתעיכובההליכיםפ

ביתהמשפטרשאילהשהותאתהפסקתעיכובההליכים )ג(
כדילאפשרהטלהמחדששלעיקוליםשבוטלועםמתןההחלטה

עלעיכובההליכיםאוהגשתבקשהלצולפתיחתהליכיםפ

הפסקתעיכובהליכיםאינהפוגעתבתוקפםשלמכירה, )ד(
העברה,תשלוםאופעולהמשפטיתאחרתשנעשוכדיןלפני

הפסקתעיכובההליכיםפ

סימן ג': עיכוב הליכים לגבי יחיד

הגשתבקשה
לעיכובהליכים

בידייחיד

יחידשאיןלגביוצולפתיחתהליכיםרשאילהגישלביתפ31יזפ )א(
המשפטבתקופההקובעתבקשהלעיכובהליכיםלפיסימן
זה,לשםגיבושהסדרחובעםבעליהענייןבו;היחידישלח

העתקמהבקשהומהמסמכיםשצורפולהלממונהפ

שיש והמסמכים הפרטים את בבקשה יכלול היחיד )ב(
לכלולבבקשהלהבאתהסדרחובלאישורבעליהענייןבו,

למעטהסדרהחובהמוצע,ויצרףלבקשהאתכלאלה:

מתווהראשונילהסדרהחוב; )1(

אםהסדרהחובדרושלשםהמשךהפעלתעסקו, )2(
יפרטהיחידאתהאמצעיםלמימוןההוצאותהכרוכות
לבקשה ויצרף ההסדר אישור עד העסק בהפעלת
בהתאם והכול פ31ג, בסעיף כאמור הפעלה תוכנית

למאפייניהעסק;

דוחופרטיםכאמורבסעיף104)ב(; )3(



325 ספרהחוקים04פ2,כ'באדרהתשפ"א,2021פ3פ4

שיחולו ההוראות את מבין הוא כי הצהרה )4(
עליועםמתןההחלטהעלעיכובההליכיםומתחייב
לעמודבהן;הממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשלונוסח
הצהרהמוצעויפרטבואתההוראותשיחולועלהיחיד

עםמתןההחלטהכאמורבאופןבהירונגישפ

החלטהבבקשה
לעיכובהליכים

ביתהמשפטיורהעלעיכובהליכיםנגדיחיד,אםמצאפ31יחפ )א(
שמתקיימיםכלאלה,אלאאםכןמצאכיאיןסיכויסביר
לאישורהסדרהחובבידיבעליהענייןבוובידיביתהמשפט:

עיכובההליכיםנדרשלשםגיבושהסדרהחוב; )1(

פגיעה ההליכיםיפגע שעיכוב איןחששסביר )2(
מהותיתבנכסיוהקיימיםשלהיחיד;

לגבייחידהמנהלעסק-איןחששסבירשהפעלת )3(
ויש בנושים, תפגע ההליכים עיכוב בתקופת העסק
אמצעיםלמימוןההוצאותהכרוכותבהפעלתהעסק

עדאישורהסדרהחובפ

ביתהמשפטיורהכאמורבסעיףקטן)א(,לבקשתהיחיד, )ב(
אואםמצאכיישצורךבכך,לאחרקבלתעמדתהנושיםפ

ביתהמשפטלאיורהעלעיכובהליכיםאםמצאכי )ג(
מתקייםאחדמאלה:

ישחששממשיכיהיחידפועלבמטרהלהונות )1(
אתנושיו;

נכס לגריעת פועל היחיד כי ממשי חשש יש )2(
מנכסיובמטרהלהבריחאותומנושיו;

ישחששממשיכיהיחידעושהשימושלרעה )3(
בעיכובההליכיםפ

עיכובההליכיםיהיהלתקופהשלאתעלהעלשלושה )ד(
חודשים,כפישיורהביתהמשפט;ביתהמשפטרשאילהאריך
אתהתקופההאמורהבתקופותנוספותשלאיעלובמצטבר
על30ימים,אםמצאכיישבמהלכןסיכויסבירלהשלמת
אישורהסדרהחובבידיבעליהענייןבוובידיביתהמשפט

וכימתקיימיםיתרהתנאיםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(פ

הורהביתהמשפטעלעיכובהליכים,רשאיהואלקבוע )ה(
מועדלהגשתבקשהלהבאתהסדרחובלאישורבעליהעניין
החוב הסדר לאישור סוג אסיפות לכינוס מועד לקבוע בו,
ולקבועמועדלהבאתהסדרהחובשאישרובעליהענייןבו

לאישורביתהמשפטפ

הממונהיפרסםהודעהעלהחלטהעלעיכובהליכים )ו(
וישלח המשפטים משרד של האינטרנט באתר יחיד לגבי
הודעהעלכךליחידולנושיםשפרטיזהותםידועיםלו;מנהל
ההסדרימציאהעתקמהבקשהוההחלטהבהלמישיורהבית

המשפטובתנאיםשיורהפ

שיחולו ההוראות את מבין הוא כי הצהרה )4(
עליועםמתןההחלטהעלעיכובההליכיםומתחייב
לעמודבהן;הממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשלונוסח
הצהרהמוצעויפרטבואתההוראותשיחולועלהיחיד

עםמתןההחלטהכאמורבאופןבהירונגישפ

החלטהבבקשה
לעיכובהליכים

ביתהמשפטיורהעלעיכובהליכיםנגדיחיד,אםמצאפ31יחפ )א(
שמתקיימיםכלאלה,אלאאםכןמצאכיאיןסיכויסביר
לאישורהסדרהחובבידיבעליהענייןבוובידיביתהמשפט:

עיכובההליכיםנדרשלשםגיבושהסדרהחוב; )1(

פגיעה ההליכיםיפגע שעיכוב איןחששסביר )2(
מהותיתבנכסיוהקיימיםשלהיחיד;

לגבייחידהמנהלעסק-איןחששסבירשהפעלת )3(
ויש בנושים, תפגע ההליכים עיכוב בתקופת העסק
אמצעיםלמימוןההוצאותהכרוכותבהפעלתהעסק

עדאישורהסדרהחובפ

ביתהמשפטיורהכאמורבסעיףקטן)א(,לבקשתהיחיד, )ב(
אואםמצאכיישצורךבכך,לאחרקבלתעמדתהנושיםפ

ביתהמשפטלאיורהעלעיכובהליכיםאםמצאכי )ג(
מתקייםאחדמאלה:

ישחששממשיכיהיחידפועלבמטרהלהונות )1(
אתנושיו;

נכס לגריעת פועל היחיד כי ממשי חשש יש )2(
מנכסיובמטרהלהבריחאותומנושיו;

ישחששממשיכיהיחידעושהשימושלרעה )3(
בעיכובההליכיםפ

עיכובההליכיםיהיהלתקופהשלאתעלהעלשלושה )ד(
חודשים,כפישיורהביתהמשפט;ביתהמשפטרשאילהאריך
אתהתקופההאמורהבתקופותנוספותשלאיעלובמצטבר
על30ימים,אםמצאכיישבמהלכןסיכויסבירלהשלמת
אישורהסדרהחובבידיבעליהענייןבוובידיביתהמשפט

וכימתקיימיםיתרהתנאיםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(פ

הורהביתהמשפטעלעיכובהליכים,רשאיהואלקבוע )ה(
מועדלהגשתבקשהלהבאתהסדרחובלאישורבעליהעניין
החוב הסדר לאישור סוג אסיפות לכינוס מועד לקבוע בו,
ולקבועמועדלהבאתהסדרהחובשאישרובעליהענייןבו

לאישורביתהמשפטפ

הממונהיפרסםהודעהעלהחלטהעלעיכובהליכים )ו(
וישלח המשפטים משרד של האינטרנט באתר יחיד לגבי
הודעהעלכךליחידולנושיםשפרטיזהותםידועיםלו;מנהל
ההסדרימציאהעתקמהבקשהוההחלטהבהלמישיורהבית

המשפטובתנאיםשיורהפ
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בקשהלביטול
החלטהעלעיכוב

הליכים

הרואהאתעצמונפגעמהחלטהעלעיכובהליכיםרשאיפ31יטפ )א(
להגישלביתהמשפט,בתוך14ימיםממועדפרסוםההודעה
העתק ישלח המבקש לביטולה; בקשה ההחלטה, מתן על

מהבקשהליחידולממונהפ

הוגשהבקשהלביטולהחלטהעלעיכובהליכים,יחליט )ב(
ביתהמשפטאםלהתלותאתתוקפהשלההחלטהאואת

תוצאותיה,כולןאוחלקן,עדהחלטהבבקשהפ

הליכים עיכוב על החלטה לביטול בבקשה החלטה )ג(
תתקבלבהקדםהאפשרי;החליטביתהמשפטלהתלותאת
תוקפהשלההחלטהאואתתוצאותיהבמעמדצדאחד,ישמע
ביתהמשפטאתהצדדיםבהקדםהאפשריולאיאוחרמ־14

ימיםמיוםמתןההחלטה,ורשאיהואלקייםדיוןבבקשהפ

תוצאותהחלטה
עלעיכובהליכים

בתקופתעיכובההליכים-פ31כפ

לאייפרעוחובותהעברשלהיחידמנכסיהיחיד,אולם )1(
לענייןנושיםבעליזכויותפירעוןמיוחדותיחולוהוראותפרק
ו'לחלקד',ולענייןנושיםבעליזכויותפירעוןמיוחדותשל

יחידהמנהלעסקיחולוהוראותסעיפים255,60ו־256;

יוקפאוההליכיםנגדהיחידלפיהוראותפרקה'לחלק )2(
ב'ויחולוהוראותאותופרקבשינוייםהמחויביםובשינויים
שלהלן,ואםהוטלוהגבלותעלהיחידבמסגרתהליכיגבייה

-ההגבלותבטלות:

עסק המנהל יחיד יראו - פ2)2( סעיף לעניין )א(
שהוחלטעלעיכובהליכיםלגביוכתאגידבהפעלה;

לענייןסעיףפ2)4(-עיקולשהוטלעלשכרעבודה )ב(
שלהיחידאועלחשבוןבנקשהואחשבוןעוברושב
שלהיחידשאינועיקוללשםתשלוםחובמזונותבטל
אחר ועיקול אחרת, המשפט בית הורה כן אם אלא
שהוטלעלנכסמנכסיהיחידלפניההחלטהעלעיכוב

ההליכיםיבוטלאםיורהעלכךביתהמשפט;

לענייןסעיףפ2)5(-לאיהיהניתןלהמשיךאו )ג(
לפתוחבהליךמשפטי,ובכללזההליךלפיחוקזה,אלא

באישורביתהמשפט,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו;

יחולוהוראותסעיף121)4(; )3(

היחיד יציאת עיכוב על להורות רשאי המשפט בית )4(
מהארץ;

היחידיהיהמנועמלהוציאנכסיםמרשותו,למוכרם )5(
במסגרת שלא בהם זכויותיו את או מצבם את לשנות או
התנהלותכלכליתשוטפתוסבירה,ולענייןיחידהמנהלעסק

-שלאבמהלךעסקיםרגיל,אלאבאישורביתהמשפטפ

מינוימנהלהסדר
וסמכויותיו

ביתהמשפטימנהמנהלהסדרלפיסעיף326עםמתןפ31כאפ )א(
ההחלטהעלעיכובהליכיםפ
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ההסדר למנהלי מתאימה הכשרה יערוך הממונה )ב(
הממוניםבהליכיםלפיסימןזהפ

מנהלההסדריפעלמטעםביתהמשפטלהבטחתהניהול )ג(
התקיןשלהליךלפיפרקזהוהשמירהעלנכסיהיחידבמהלכו
ויסייעליחידולנושיםלנהלמשאומתןלגיבושהסדרהחובפ

נוסףעלסמכויותמנהלההסדרלפיסעיף326,יחולו )ד(
הוראותאלה:

לשםמילויתפקידו,מנהלההסדריעייןבבקשה )1(
שהגישהיחידלפיסעיףפ31יז;

ההחלטה בתנאי עומד שהיחיד להבטיח כדי )2(
עלעיכובהליכים,יפנהמנהלההסדרלמישמופקד
עלרישוםנכסיםבפנקסהמתנהללפידיןכדילרשום
בפנקסהערהכיהיחידבעיכובהליכים,והואיעשהכן;

מנהלההסדררשאילפנותלביתהמשפטבבקשה )3(
למתןהוראותבקשרלהפעלתסמכויותיופ

עםמתןההחלטהעלעיכובהליכיםיחלהיחיד,באופןפ31כבפגיבושהסדרהחוב )א(
מיידי,לנהלמשאומתןלגיבושהסדרהחובפ

מנהלההסדריסייעליחידולנושיםלגבשאתהסדר )ב(
החוב,והיחידישתףפעולהעםמנהלההסדרלשםכךפ

מנהלההסדריזמןפגישהעםהיחידשתתקייםבתוך )ג(
שבעהימיםמיוםמתןההחלטהעלעיכובההליכיםפ

מנהלההסדריזמןישיבהלשםגיבושהסדרחובעם )ד(
היחידוהנושיםשתתקייםבתוך30ימיםמיוםמתןההחלטה
עלעיכובהליכים;מנהלההסדרישלחליחידולנושיםהזמנה

לישיבהשבעהימיםלפחותלפנימועדהישיבהפ

גיבשמנהלההסדרהסדרחובוהסכימולוהיחידוכל )ה(
הנושיםשהםצדלהסדר,יגישהיחידאתהסדרהחובהמוסכם
לאישורביתהמשפט;גובשהסדרחובולאהסכימולוכל
הנושיםשהםצדלהסדר,יגישהיחידלביתהמשפטבקשה

להביאולאישורהנושיםויחולוהוראותפרקב'לחלקי'פ

ישיבהופגישהלפיסעיףזהניתןלערוךגםבאמצעים )ו(
אלקטרונייםפ

מנהלההסדרשמונהלפיסימןזהיהיהזכאילשכר,פ31כגפשכרמנהלההסדר )א(
ושכרוישולםמתוךנכסיהיחידכמפורטלהלן:

סכוםשל3,500שקליםחדשיםהכוללהוצאות, )1(
היחיד עם פגישה קיום בעד מוסף, ערך מס בצירוף
הפעולות וכל פ31כב בסעיף כאמור הסדר וישיבת
הנלוותלהןלרבותהעיוןבמסמכים,שיחותעםהצדדים
להסדרהחוב,עריכתהסדרהחובהמוצע,מתןהבהרות
לביתהמשפט,אםישבכךצורך,וכלהפעולותהנחוצות

עדלכינוסאסיפותהסוגכאמורבסעיף323;

ההסדר למנהלי מתאימה הכשרה יערוך הממונה )ב(
הממוניםבהליכיםלפיסימןזהפ

מנהלההסדריפעלמטעםביתהמשפטלהבטחתהניהול )ג(
התקיןשלהליךלפיפרקזהוהשמירהעלנכסיהיחידבמהלכו
ויסייעליחידולנושיםלנהלמשאומתןלגיבושהסדרהחובפ

נוסףעלסמכויותמנהלההסדרלפיסעיף326,יחולו )ד(
הוראותאלה:

לשםמילויתפקידו,מנהלההסדריעייןבבקשה )1(
שהגישהיחידלפיסעיףפ31יז;

ההחלטה בתנאי עומד שהיחיד להבטיח כדי )2(
עלעיכובהליכים,יפנהמנהלההסדרלמישמופקד
עלרישוםנכסיםבפנקסהמתנהללפידיןכדילרשום
בפנקסהערהכיהיחידבעיכובהליכים,והואיעשהכן;

מנהלההסדררשאילפנותלביתהמשפטבבקשה )3(
למתןהוראותבקשרלהפעלתסמכויותיופ

עםמתןההחלטהעלעיכובהליכיםיחלהיחיד,באופןפ31כבפגיבושהסדרהחוב )א(
מיידי,לנהלמשאומתןלגיבושהסדרהחובפ

מנהלההסדריסייעליחידולנושיםלגבשאתהסדר )ב(
החוב,והיחידישתףפעולהעםמנהלההסדרלשםכךפ

מנהלההסדריזמןפגישהעםהיחידשתתקייםבתוך )ג(
שבעהימיםמיוםמתןההחלטהעלעיכובההליכיםפ

מנהלההסדריזמןישיבהלשםגיבושהסדרחובעם )ד(
היחידוהנושיםשתתקייםבתוך30ימיםמיוםמתןההחלטה
עלעיכובהליכים;מנהלההסדרישלחליחידולנושיםהזמנה

לישיבהשבעהימיםלפחותלפנימועדהישיבהפ

גיבשמנהלההסדרהסדרחובוהסכימולוהיחידוכל )ה(
הנושיםשהםצדלהסדר,יגישהיחידאתהסדרהחובהמוסכם
לאישורביתהמשפט;גובשהסדרחובולאהסכימולוכל
הנושיםשהםצדלהסדר,יגישהיחידלביתהמשפטבקשה

להביאולאישורהנושיםויחולוהוראותפרקב'לחלקי'פ

ישיבהופגישהלפיסעיףזהניתןלערוךגםבאמצעים )ו(
אלקטרונייםפ

מנהלההסדרשמונהלפיסימןזהיהיהזכאילשכר,פ31כגפשכרמנהלההסדר )א(
ושכרוישולםמתוךנכסיהיחידכמפורטלהלן:

סכוםשל3,500שקליםחדשיםהכוללהוצאות, )1(
היחיד עם פגישה קיום בעד מוסף, ערך מס בצירוף
הפעולות וכל פ31כב בסעיף כאמור הסדר וישיבת
הנלוותלהןלרבותהעיוןבמסמכים,שיחותעםהצדדים
להסדרהחוב,עריכתהסדרהחובהמוצע,מתןהבהרות
לביתהמשפט,אםישבכךצורך,וכלהפעולותהנחוצות

עדלכינוסאסיפותהסוגכאמורבסעיף323;
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סכוםשל1,000שקליםחדשיםהכוללהוצאות, )2(
בצירוףמסערךמוסף,לאחרכינוסהאסיפותפ

אושרהסדרחובלפיהוראותסעיפיםפ31כב)ה(או324 )ב(
וביתהמשפטסברכיישלמנותמנהלהסדרליישוםהסדר
החוב,ימנהאתאותומנהלהסדרגםליישוםהסדרהחובלפי
סעיף326,אלאאםכןמצאכיישטעמיםמיוחדיםשיירשמו

למנותמנהלהסדראחרפ

ביתהמשפטיקבעאתשכרמנהלההסדרשמונהלפי )ג(
סעיףקטן)ב(בהתאםלתקנותלפיסעיף326;נקבעובתקנות
חלופותלקביעתהשכר,יקבעביתהמשפטאתהשכרלפי
החלופההנמוכה,ובלבדשאםהושלםביצועההסדר,השכר
לאיפחתמסכוםשל000,פשקליםחדשים,הכוללהוצאות,
בצירוףמסערךמוסף,ובניכויהשכרשקיבלמנהלההסדרלפי
סעיףקטן)א(;ואולםביתהמשפטרשאילהקטיןאתהשכראו
להגדילו,מנימוקיםשיירשמו,בהתאםלתקנותלפיסעיף326פ

התנהלותכלכלית
שלהיחידבתקופת

עיכובההליכים

ניתנההחלטהעלעיכובהליכים,יחולועלהיחידהוראותפ31כדפ
אלה:

הכרוכה פעולה יבצע או בעסקה יתקשר לא היחיד )1(
יכול האישור המשפט; בית באישור אלא אשראי בקבלת
על מסוימת; לפעולה או לעסקה או מסוים לעניין שיינתן
היחידיחולוהוראותהממונהלפיסעיף123)ב(לענייןהוצאות
בעסקה להתקשר יוכל שלגביהן היחיד למחיית הנחוצות
אולבצעפעולההכרוכותבקבלתאשראי,בסכומיםשיקבע

הממונה,בלאאישורביתהמשפט;

היחידלאיבצעעסקאותבנכסיושלאבמסגרתהתנהלות )2(
כלכליתשוטפתוסבירה,ולענייןיחידהמנהלעסק-שאינן
במהלךעסקיוהרגיל,אלאבאישורביתהמשפט;אישוריכול
להינתןלעסקהמסוימתאולסוגמסויםשלעסקאותויכול

שיינתןמראש;

שינוי כל על ההסדר ולמנהל לממונה ידווח היחיד )3(
מהותיבפרטהנוגעלמצבוהכלכלישדיווחעליולפיסימןזה;

יחידשניתנהלגביוהחלטהעלעיכובהליכיםהמתקשר )4(
בעסקהאומבצעפעולההכרוכהבקבלתאשראייעשהכן
בשםשלפיוניתנהלגביוההחלטה,ויצייןכיהוא"בעיכוב
הליכיםבתקופתמצבחירוםבשלנגיףקורונה"בתקופתעיכוב
ההליכים;עלהיחידיחולוהוראותהממונהלפיסעיף124)ב(
לענייןסוגיעסקאותשבהןלאתחולהחובהלצייןאתהליכי

חדלותהפירעון;

לגבייחידהמנהלעסקיחולוגםהוראותסעיףפ31יא)1(, )5(
)2(,)5(,)6(,)8(ו–)פ(,בשינוייםהמחויביםפ
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סעדיםבשלפגיעה
מהותיתבנושה

ביתהמשפטרשאי,לבקשתנושה,להעניקלוסעדכפישיראהפ31כהפ
לנכוןבנסיבותהעניין,אםמצאשעיכובההליכיםעלוללפגוע

בופגיעהמהותיתפ

הפסקתעיכוב
ההליכים

ביתהמשפטיורהעלהפסקתעיכובההליכיםאםשוכנעפ31כופ )א(
כיאיןסיכויסבירלגיבושהסדרחובולאישורובתקופתעיכוב
בסעיף המנויות העילות אחת התקיימה אם או ההליכים

פ31ז)ב(,בשינוייםהמחויביםפ

נוכחהיחידאומנהלההסדרבתקופתעיכובההליכים )ב(
כיחדללהתקייםביחידתנאימהתנאיםלמתןעיכובהליכים,

יודיעעלכךלביתהמשפטפ

נוכחמנהלההסדרבתקופתעיכובההליכיםכיהיחיד )ג(
אינומקייםאתהוראותסעיפיםפ31כב)ב(ו־פ31כד,יפנהלבית

המשפטבבקשהלמתןהוראותפ

ביתהמשפטרשאילהשהותאתהפסקתעיכובההליכים )ד(
כדילאפשרהטלהמחדששלהגבלותאועיקוליםשבוטלו
עםמתןההחלטהעלעיכובההליכיםאוהגשתבקשהלצו

לפתיחתהליכיםפ

הפסקתעיכובהליכיםאינהפוגעתבתוקפםשלמכירה, )ה(
העברה,תשלוםאופעולהמשפטיתאחרתשנעשוכדיןלפני

ההפסקהפ

עלאףהאמורבסעיפים323)ב(ו־324)א(,עלאישורהסדרחובפ31כזפאישורהסדרהחוב
לגבייחידשסךחובותיואינועולהעל150,000שקליםחדשים

יחולוהוראותאלה:

התביעות החובות, רשימת לפי יהיה ההצבעה כוח )1(
והליכיהגבייההמתנהליםלגביהיחיד,שהגישהיחיד;נושה
שרואהעצמונפגעמהרשימהשהוגשהרשאילהגישתביעת

חובלשםקביעתכוחההצבעה;

יראואתהנושיםשלאהשתתפובאסיפותהסוגלאישור )2(
הסדרהחובכתומכיםבהסדרהחוב,אםמנהלההסדראישר
כיהמציאאתהבקשהלאישורהסדרהחובלכלבעליהעניין
בהסדרוכיהםהוזמנולאסיפתהסוג;בזימוןלאסיפתהסוג
יצויןכינושיםשלאהתנגדולהסדרהחובייחשבותומכים

בופ

סימן ד': הדין במעבר להליכי חדלות פירעון

מעברלהליכי
חדלותפירעון

התקייםאחדמאלה,יחולוהוראותסעיףקטן)ב(:פ31כחפ )א(

פקע,בוטלאוהופסקעיכובההליכיםוניתןצו )1(
לפתיחתהליכיםבעקבותבקשהלצושהוגשהבטרם

הסתייםאותועיכובהליכים;

לצו בקשה בעקבות הליכים לפתיחת צו ניתן )2(
שהוגשהבתקופהשביתהמשפטהשההאתהפסקת
עיכובההליכיםלפיהוראותסעיפיםפ31טז)ג(אופ31כו)ד(פ

סעדיםבשלפגיעה
מהותיתבנושה
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ההליכים

ביתהמשפטיורהעלהפסקתעיכובההליכיםאםשוכנעפ31כופ )א(
כיאיןסיכויסבירלגיבושהסדרחובולאישורובתקופתעיכוב
בסעיף המנויות העילות אחת התקיימה אם או ההליכים

פ31ז)ב(,בשינוייםהמחויביםפ

נוכחהיחידאומנהלההסדרבתקופתעיכובההליכים )ב(
כיחדללהתקייםביחידתנאימהתנאיםלמתןעיכובהליכים,

יודיעעלכךלביתהמשפטפ

נוכחמנהלההסדרבתקופתעיכובההליכיםכיהיחיד )ג(
אינומקייםאתהוראותסעיפיםפ31כב)ב(ו־פ31כד,יפנהלבית

המשפטבבקשהלמתןהוראותפ

ביתהמשפטרשאילהשהותאתהפסקתעיכובההליכים )ד(
כדילאפשרהטלהמחדששלהגבלותאועיקוליםשבוטלו
עםמתןההחלטהעלעיכובההליכיםאוהגשתבקשהלצו

לפתיחתהליכיםפ

הפסקתעיכובהליכיםאינהפוגעתבתוקפםשלמכירה, )ה(
העברה,תשלוםאופעולהמשפטיתאחרתשנעשוכדיןלפני

ההפסקהפ

עלאףהאמורבסעיפים323)ב(ו־324)א(,עלאישורהסדרחובפ31כזפאישורהסדרהחוב
לגבייחידשסךחובותיואינועולהעל150,000שקליםחדשים

יחולוהוראותאלה:

התביעות החובות, רשימת לפי יהיה ההצבעה כוח )1(
והליכיהגבייההמתנהליםלגביהיחיד,שהגישהיחיד;נושה
שרואהעצמונפגעמהרשימהשהוגשהרשאילהגישתביעת

חובלשםקביעתכוחההצבעה;

יראואתהנושיםשלאהשתתפובאסיפותהסוגלאישור )2(
הסדרהחובכתומכיםבהסדרהחוב,אםמנהלההסדראישר
כיהמציאאתהבקשהלאישורהסדרהחובלכלבעליהעניין
בהסדרוכיהםהוזמנולאסיפתהסוג;בזימוןלאסיפתהסוג
יצויןכינושיםשלאהתנגדולהסדרהחובייחשבותומכים

בופ

סימן ד': הדין במעבר להליכי חדלות פירעון

מעברלהליכי
חדלותפירעון

התקייםאחדמאלה,יחולוהוראותסעיףקטן)ב(:פ31כחפ )א(

פקע,בוטלאוהופסקעיכובההליכיםוניתןצו )1(
לפתיחתהליכיםבעקבותבקשהלצושהוגשהבטרם

הסתייםאותועיכובהליכים;

לצו בקשה בעקבות הליכים לפתיחת צו ניתן )2(
שהוגשהבתקופהשביתהמשפטהשההאתהפסקת
עיכובההליכיםלפיהוראותסעיפיםפ31טז)ג(אופ31כו)ד(פ
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הליכים)ב( עיכוב על ההחלטה מועד את יראו )1(
מתן כמועד החייב של פירעון חדלות הליכי לעניין
הצולפתיחתהליכיםלגביאותוחייב,ואתמועדהגשת
הבקשהלעיכובהליכים-כמועדהגשתהבקשהלצו
לפתיחתהליכים;ואולם,נושהבחובעבררשאילהגיש
לנאמןתביעתחובבתוךשישהחודשיםממועדפרסומו

שלהצולפתיחתהליכיםכאמורבסעיף210)א(;

הוצאות ייחשבו זה סימן לפי ההליך הוצאות )2(
זו,"הוצאותההליך"- הליכיחדלותפירעון;בפסקה
כלההוצאותהנובעותמפעילותשביצעמנהלההסדר
במסגרתעיכובההליכים,לרבותשכרו,וכןהסכומים
הנדרשיםלפירעוןאשראיחדשכאמורבסעיףפ31יא)6(,
הוצאות גם - עסק המנהל יחיד או תאגיד ולעניין
לרבות ההפעלה, לתוכנית בהתאם בהן שהתחייב
הוצאותלקיוםחיוביולפיחוזהקייםממועדההחלטה

עלעיכובההליכים;

לגבייחידשהגישבקשהלפיסימןא'לפרקי"ב )3(
ג',לאיחולסימןב'באותופרק,לענייןגיבוש לחלק

הסדרתשלומיםפ

אי־מינוימנהל
הסדרכנאמןלגבי

יחיד

מנהלהסדרשמונהבעיכובההליכיםלגבייחידלאימונהפ31כטפ
כנאמןבהליךחדלותפירעוןלגביאותויחידפ

סימן ה': הוראות שונות

תחולתתקנות
עלהליכיםלפי

פרקזה

תקנותלפיסעיפים356,106,104,26,13,12,8ו־357יחולופ31לפ
לענייןהגשתבקשהלעיכובהליכיםולהקפאתהליכיםנגד
אדםשלישיולענייןפרסוםוהמצאהעלהליכיםלפיפרק
זהבשינוייםהמחויבים,ויראולשםכךאתמגישהבקשה
לעיכובהליכיםכאילוהגישבקשהלצולפתיחתהליכים,
את הכוללת הליכים לפתיחת לצו בקשה - תאגיד ולגבי
הפעלתהתאגיד,ואתההחלטהעלעיכובהליכיםכאילוהיא
צולפתיחתהליכים;ואולםלענייןאגרותותשלומיםשנקבעו
לעיכוב הבקשה מגיש את יראו )3(356 סעיף לפי בתקנות

הליכיםכאילוהגישבקשהלהסדרחובפ

דיווחלכנסת
לענייןעיכוב

הליכיםוהסדרי
חוב

השרידווחלוועדתהחוקה,מדישישהחודשים,עלמספרפ31לאפ
מספר על זה, פרק לפי שהוגשו הליכים לעיכוב הבקשות
ההחלטותעלעיכובהליכיםשניתנוועלמספרהסדריהחוב
לסוגי בחלוקה והכול ההליכים, עיכוב בתקופת שאושרו

החייביםהשוניםפ"
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תיקוןסעיף1פ1
-הוראתשעה

בתקופהשלעדתוםשנהמיוםתחילתושלחוקזה,בסעיף1פ1)ג(לחוקהעיקרי,יראו2פ
כאילובסופונאמר"רשםההוצאהלפועלרשאילהורותעלקיוםהישיבהבאמצעים
הישיבה שקיום בזמןאמת,אםמצא וקול תמונה העברת המאפשרים טכנולוגיים
באמצעיםטכנולוגייםאינופוגעבהליך,ובלבדשהיחידנתןאתהסכמתולקיוםהישיבה

באמצעיטכנולוגיפ"פ

תחילתושלחוקזהביוםה'בניסןהתשפ"א)18במרס2021(פ3פתחילה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

נץ ג  ן י מ ני ב
ממלאמקוםשרהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

בתקופהשלעדתוםשנהמיוםתחילתושלחוקזה,בסעיף1פ1)ג(לחוקהעיקרי,יראו2פ
כאילובסופונאמר"רשםההוצאהלפועלרשאילהורותעלקיוםהישיבהבאמצעים
הישיבה שקיום בזמןאמת,אםמצא וקול תמונה העברת המאפשרים טכנולוגיים
באמצעיםטכנולוגייםאינופוגעבהליך,ובלבדשהיחידנתןאתהסכמתולקיוםהישיבה

באמצעיטכנולוגיפ"פ

תיקוןסעיף1פ1
-הוראתשעה

תחילהתחילתושלחוקזהביוםה'בניסןהתשפ"א)18במרס2021(פ3פ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

נץ ג  ן י מ ני ב
ממלאמקוםשרהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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