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חוק חדלות פירעון ושיקום  מתוך *

2018 -ח "כלכלי תשע  

 

אינו יכול  חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב "

בין אם מועד פירעונם  , לשלם את חובותיו במועדם

לרבות  , החייב שהתחייבויותאו , הגיע ובין אם לאו

עולות על שווי  , התחייבויות עתידיות ומותנות שלו

 ."נכסיו
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 .2019ספטמבר  15החוק נכנס לתוקף ב ●

ידע דירקטור או מנהל כללי או היה עליו לדעת כי התאגיד נמצא בחדלות  "●

(  אישית) באחריותיישא ... פירעון ולא נקט אמצעים סבירים לצמצום היקפה

 "לנזקים שנגרמו לנושי התאגיד בשל מחדלו

 לפטור דירקטור או מנהל מאחריות או לשפותואינה רשאית החברה ●

 

 :אלא אם נקט באחד מהאמצעים שלהלן●

 מגורמים המתמחים בשיקום תאגידיקיבל סיוע ○

 עם הנושיםלהסדר חוב מ "ניהל מו○

 חדלות פירעוןפתח בהליכי ○

 

 

 2018 -ח "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע
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 רכישה

 בהקפאת הליכים



  

 בקשת הקפאה לבית המשפט●

 מינוי נאמן ניהול החברה במשבר●

 :גישות מרכזיות 2●

 מהצרה" להיפטר"○

 לבצע הליך הבראה והשבחה○

 הקפאת הליכים
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 רווח והפסד●

 תקבולים תשלומים●

 (מלאי)שחיקת שווי נכסי ●

 שפה כלכלית חדשה
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 (רוכש/ מנהל )משברי היעדר גוף בעל ניסיון בניהול 1.

 מחסור בנתונים מהימנים לקבלת החלטות2.

 היעדר תוכנית ותהליך הבראה מוסדר3.

 (צמצום והתייעלות: דוגמא)חשש מובנה בתהליכי קבלת החלטות 4.

 פגיעה במוניטין5.

רכישה של   הסיבות לכישלון בעסקת

 חברה בהקפאה
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 בסיסי נתונים  -ביצוע בדיקת נאותות נכונה 1.

 הבנה וניתוח של הסיבות למשבר2.

 (מלאי/ רווח והפסד / תקבולים תשלומים )הבנת תוצאות ההפעלה 3.

 ומימושה בתוך ההליך( Turnaround)בניית תוכנית הבראה 4.

 איך עושים זאת נכון
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 רכישה טרום

 הקפאת הליכים



 הסדר על ידי הפעלה חיצונית●

 

 

 הסדר על ידי רכישת נכסים●

 

 הסדרים
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 בדיקת נאותות נכונה●

 מעורבות בגיבוש תהליכי ההבראה  ●

 ביצוע/תקציב, מדדים●

 :שליטה ושיקום של מערכות היחסים●

 הנהלה/ בעלים ○

 עובדים○

 ספקי אשראי/ בנקים ○

 לקוחות○

 ספקים○

בניית הסדר חוב ופנייה לבית המשפט  ●

 לאישורו

 

 איך עושים זאת נכון
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 תודה

?שאלות  

 

avi@kcr.co.il 

www.kcr.co.il 


