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עקרונות

מעבר למשטר קולקטיבי: הליך משפטי של חדלות פירעון

חופש החוזים?

שוויון בין נושים באותה דרגת נשיה

שיקום חברות

גם במחיר פגיעה בנושים?

 שיקום"מהו"?

אימוץ חוזים

ויתור על חוזים

המחאה כפויה של חוזים



עקרונות

 מעבר למשטר קולקטיבי: של חדלות פירעוןמשפטיהליך

חופש החוזים?

שוויון בין נושים באותה דרגת נשיה

שיקום חברות

גם במחיר פגיעה בנושים?

 שיקום"מהו"?

הגבלות על ביטול חוזים

ביטול העדפות והענקות
פיצויים מוסכמים

ויתור על חוזים

של חוזים" המשך קיום"

המחאה כפויה של חוזים



(א)219; העדפת נושים

בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה שהביאה לפירעון חוב לנושה או לקידומו בסדר  
לרבות פעולה שנעשתה במסגרת הליך  , ושנעשתה לפני מתן צו לפתיחת הליכים, הפירעון

...:כל אלהבהתקיים , גבייה ולרבות העברת בעלות בנכס או שעבוד נכס

שלושה חודשים לפני מועד הגשת  מועד ביצוע הפעולה חל בתקופה שתחילתה (א)
;...הבקשה לצו לפתיחת הליכים

;בחדלות פירעוןבמועד ביצוע הפעולה היה החייב (ב)

בשל הפעולה ייפרע לאותו נושה חלק גדול יותר מהחוב לעומת החלק שהיה נפרע  (ג)
לו במסגרת הליכי חדלות הפירעון לפי סדר הפירעון

חזקת חדלות פירעון
הגדרת חדלות פירעון

"כוונה"ל דרישת ביטו

:חריגים
(לא פירעון חוב)תמורה הולמת 

מהלך עסקים רגיל



ביטול חוזה קיים

"באישור בית , גם אם אין לו עילה לביטולו, רשאי לבטל חוזה קייםהנאמן
67' ס; ..."המשפט

הביטול נדרש לשם שיקומו הכלכלי של  : "שיקול דעת בית המשפט
(ד)70' ס; "התאגיד או שיביא להשאת שיעור החוב שייפרע לנושים

השלכות:

 (ה)70' ס; ..."כל הזכויות והחיובים של התאגיד לפי החוזהממועד הביטוליחדלו

הוצאות הליכי חדלות פירעון"התשלום לצד שכנגד במעמד של : המשך החוזה"  ;
(א)73' ס

(א)74' ס; "חוב עבר"פיצוי במעמד של : ביטול החוזה

Chapter 11-הבחנה מ

הצעת החוק החדשה



Ipso Facto Clauses": חוזה קיים"

"כדי להביא  היותו בחדלות פירעוןלגבי תאגיד או פתיחת הליכי חדלות פירעוןאין ב
גם אם נקבע , או להקנות לצד השני לחוזה זכות לבטלוחוזה קייםלביטולו של 

בחוזה כי החוזה יתבטל בנסיבות אלה או שנקבעה בו הוראה המקנה לצד השני  
(ב)68; "לחוזה זכות לבטלו בנסיבות אלה

הגבלה שלא מתייחסת למצב כלכלי?



"(המשך קיום)"הגבלת ביטול חוזה בידי הצד שכנגד 

" אלא לפי הוראות  , הפרתו בידי התאגידלחוזה קיים לא יבטלו בשל הצד השני
(א)68' ס; ."סימן משנה זה

(ג)71; עבודה או שירות אישי, הסכם מתן אשראי: חריגים

71' ס; אישור בית משפט, פניית נאמן לבית משפט, הודעה לנאמן: ההליך

 (:א)72; (מצטברים)תנאים להמשך קיום

 להשאת  או שיביא שיקומו הכלכלי של התאגידהמשך קיומו של החוזה דרוש לשם
;שייפרע לנושיםשיעור החוב

 התאגיד יקיים את חיוביו לפי החוזה ממועד החלטת בית המשפט על המשך קיומו
.ואילך



השלכות": המשך קיום"

לא יבוטל החוזה בידי הצד השני לו בשל הפרה שביצע התאגיד  ":הגבלת ביטול
(א)72; "קודם לכן

(א)73; הוצאות חדלות פירעון: הוצאות קיום

 (ב)74" חוב עבר":פיצוי בגין הפרה לפני צו פתיחת הליכים: (הכלל)פיצוי



הגדרה ותחולה": חוזה קיים"

" שמועד כריתתו קדם למועד מתן הצו לפתיחת , הוא צד לובהפעלהחוזה שתאגיד
67' ס; "הליכים לגבי התאגיד וביצועו טרם הושלם בידי הצדדים לו עד אותו מועד

"גם , בשינויים המחויבים, ההוראות החלות לפי סימן משנה זה על חוזה קיים יחולו
שבוטל כדין בסמוך לפני מועד מתן הצו על חוזה שהתאגיד בהפעלה היה צד לו 

76' ס; "וביצועו טרם הושלם בידי הצדדים לו במועד ביטולולפתיחת הליכים



המחאת זכויות וחבויות

 "בית המשפט רשאי לאשר המחאת זכויות ... על אף האמור בחוק המחאת חיובים
גם אם נקבעה בחוזה הקיים הוראה  , וחבויות של תאגיד בהפעלה לנמחה שיאשר

,  גם בלא הסכמת הצד השני לחוזה–ולעניין המחאת חבות , המונעת המחאה כאמור
ובלבד שההמחאה דרושה לשם שיקומו הכלכלי של התאגיד או להשאת שיעור החוב  

(א)75' ס; "ואין בה כדי לפגוע בצד השני לחוזהשייפרע לנושים 

"לרבות דרכים להבטחת  , בית המשפט רשאי לקבוע תנאים להמחאה לפי סעיף זה
((ב)75' ס; "ובכלל זה מתן ערובה, בידי הנמחה, שהומחוקיום החיובים 

שאלות

גם אם בוטל כדין לפני מתן הצו?שמירת חוזה קיים והמחאתו?

ההוראות החלות לפי סימן משנה זה על חוזה קיים"מחיל את ( ב)76' ס  "

 (?תשלום תמורת המחאה)הוראות חוזיות נוספות



טשטוש ההבחנה בין שיקום לפירוק

שיקום/הבראה

 כעסק חיהחברה שמירת

פירוק

חיסול החברה

(:4' ס" )שיקום כלכלי"הגדרת 1.

"של התאגיד כעסק חיעסקושמירת –של תאגיד , "שיקום כלכלי

(:83' ס)חלופות לשיקום 2.

 (אספות נושים)תכנית שיקום

 (אישור בית משפט)מכירת פעילות



(Better Place)קרסו 

דנציגר

פיקוח קפדני יותר על פיצויים מוסכמים בהליך חדלות פירעון

"משנה את  , היקלעותה של חברה לחדלות פירעון ובעקבות זאת לפירוק
במצב של חדלות  ; חוזיות בין הצדדיםלתניותנקודת האיזון ואת ההתייחסות 

כאשר ברור כי נכסי החברה אינם מספיקים לכיסוי מלוא החובות  , פירעון
מפני  , במידה מסוימת, עקרון חופש החוזים עשוי לסגת, כלפי כלל הנושים

"עיקרון השוויון וטובת הנושים האחרים

המבחן  :

" התמורה המובטחת היא בגדר ניסיון של הצדדים לעקוף את  תנייתהאם
והיא נעדרת כל הצדקה מהותית אחרת  , עקרון השוויון שבדיני חדלות פירעון

."ביחסים בין הצדדים


