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01.09.13 

 

2 

התיאוריה  -. מתווה ההתייעלות בניהול הליך פשיטת הרגל 3

 למול הפרקטיקה
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-פסיקת בתי -. מתווה ההתייעלות בניהול הליך פשיטת הרגל 4

 עניינים שונים -המשפט 
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 (14)2 הארכת תקופת הפרעון 4.1

 (17)2 בקשה למתן צו הפטר בצילה של הרפורמה 4.2

ליבו של -בקשתו של חייב להכריזו כפושט רגל ותום 4.3

 החייב בצילה של הרפורמה
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 : מיהו חייב2פרק 
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 7 : התראת פשיטת רגל3פרק 

 7 מהותה של התראת פשיטת רגל. 1

 11 מהו? -דין חלוט -פסק. 2

האם ניתן לנקוט בהליך של פשיטת רגל כאשר ישנו תיק . 3

 הוצאה לפועל פעיל?
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המשך הליכי פשיטת רגל במקום שבו תלוי ועומד ערעור על . 4

 דין-פסק
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המשך הליכי פשיטת רגל במקום שבו תלויה ועומדת בקשה . 5

 דין-לביטול פסק
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 22 בקשה להמצאת התראה. 6

 23 להמצאהמועד . 7

 24 כיצד תבוצע המצאת התראת פשיטת הרגל?. 8

 26 התנגדות להתראה. 9

לפקודת פשיטת הרגל, צריך  3פי סעיף -. עיכוב ההליכים על10

הדין, אך לא עיכוב הליכים הנובע -להיות נגד ביצוע פסק

 מהליכי הוצאה לפועל

 

 

28(22) 

ו . המשיב אמנם העלה טענות שונות ביחס לגובה חוב11

למבקש, ברם, בהתנגדות לא הועלו טענות ביחס לעצם קיומו 

 של החוב למבקש
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דין שנושה נוקט בהם אין -. צעדי הוצאה לפועל של פסק12

המשפט הדן בבקשת פשיטת רגל -בכוחם לרפות את ידי בית

נגד החייב ולחייבו להימנע מלהכריז על פשיטת רגלו של החייב 

עומד בתנאי ההוצאה לפועל, ובלבד  הדין, אף שזה-פי פסק-על

 הדין לא עוכבה-שההוצאה לפועל של פסק
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 : תכנה של התראת פשיטת רגל4פרק 
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 37 : מעשה פשיטת רגל5פרק 

 37 מבוא. 1

"נתן נכס מנכסיו מתנת מרמה או העבירו העברת מרמה"; . 2

( 1)5סעיף  -"העביר או שיעבד נכס מנכסיו"; "העדפת מרמה" 

 לפקודה

 

 

42 

( 2)5סעיף  -"בכוונה להתחמק מנושיו או לדחותם..." . 3

 לפקודה

 

54(11) 
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( 3)5סעיף  -"עוקל נכס מנכסיו ונמכר בהוצאה לפועל" . 4

 לפקודה
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המשפט הצהרה שאינו יכול לשלם את -"הגיש לבית. 5

 ( לפקודה4)5סעיף  -חובותיו, או בקשה שיוכרז פושט רגל" 
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"הודיע לנושה מנושיו כי הפסיק, או עומד להפסיק, לשעה . 6

 ( לפקודה5)5סעיף  -או לצמיתות, לשלם את חובו" 

 

54(13) 

"לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת רגל לפי פקודה . 7

 ( רישא לפקודה6)5סעיף  -זו תוך שבעה ימים לאחר..." 

 

54(25) 

דרישה שאינם פחותים "יש לו תביעה שכנגד או קיזוז או . 8

מסך החוב הפסוק ושלא היה בידו לעוררם בתובענה שניתן בה 

 ( סיפא לפקודה6)5סעיף  -הדין" -פסק
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 : סמכות למתן צו כינוס6פרק 
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 : עילות לבקשת נושה7פרק 
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 : בקשת נושה מובטח8פרק 

 

69 

 : אין פשיטת רגל בחברה או באגודה שיתופית9פרק 
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 : אימות והמצאה10פרק 
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 : ראיות נחוצות11פרק 
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 79 : זכות להעיד את החייב12פרק 
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 תמורתוו: חקירת תוקף החוב 13פרק 

 

81 

 : עילות לדחיית הבקשה14פרק 
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 : דחייה או עיכוב בגלל ערעור15פרק 
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 : עיכוב הליכים מחמת הכחשה16פרק 
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 : בקשת חייב17פרק 
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 101 : צו כינוס נכסים לבקשת חייב18פרק 

 101 . מבוא1

 104 . הגשת בקשה חדשה למתן צו כינוס לאחר שקודמתה נדחתה2

 108 תשלום של תשלומים חודשיים-. אי3

 108 . מתן שיק ללא כיסוי4

 110 . עבירת מס; חוב לרשויות המס5

 113 ניהול עסק -. השאלת שמו של החייב 6

 113 ת. הקמת מספר חברו7

 114 . חתימה על ערבויות8

 115 . נטילת הלוואות בשוק האפור9

 115 . השמטת פרטים מהותיים10

 116 תשלום מזונות-. אי11

 117 לב ושלא יחול עליהם הפטר-. חובות שנוצרו בחוסר תום12

 117 . קנסות בגין עבירות תעבורה13

 117 . הימורים14
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 118 . הסתלקות מעזבון15

 יב שאינו מנצל את יכולתו הכלכלית. חי16

 

119 

 : מועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל19פרק 
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 : תשלומים עתיים ומגבלות על החייב20פרק 
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ידי הכונס הרשמי וחובת מסירת מידע -: חקירה על21פרק 

 ומסמכים
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 דעת הכונס הרשמי-: חוות22פרק 
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יון בבקשת פשיטת המשפט בתום הד-: החלטת בית23פרק 

 הרגל
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 133 . מבוא1

. גילוי וחשיפת עובדות; דיווח חלקי; השמטת פרטיים 2

 מהותיים

 

143 

 145 . הקמת מספר עסקים3

. המצאת מסכמים וחלוף הזמן הרב שעבר מאז יצירת 4

 החובות

 

147 

 150 . משיכת שיק ללא כיסוי5

 151 . חתימה על ערבות6

 152 רות. מסירת גרסאות סות7

 152 . קבלת כספים מלקוחות ללא מתן תמורה8

 153 . התנהלות החייב לאחר מתן צו הכינוס9
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 156 . התקשרות עם חברה סלולארית10

 157 . חוב שנוצר כתוצאה מביצוע עבירה פלילית11

 159 . חיי פאר מצד החייב12

המשפט נעתר לבקשת החייב להכריז -. מקרים בהם בית13

 רגל עליו כפושט
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 159 היעדר התנגדות הנושים 13.1

 160 רצון כן ואמיתי לשלם מקצת החובות לנושים 13.2

 161 מצב בריאותי לקוי 13.3

 163 . אדישותו של החייב לגורל נושיו14

 (12)164 מילוי חובות ההליך-. אי15

תשלום התשלום החודשי באופן -הגשת דו"חות, אי-. אי16

 שוטף

 

164(37) 

חוקית ותוך -. קיומם של חובות, שנוצרו בפעילות בלתי17

ביצוע עבירות חמורות שיש בהן פגיעה מהותית בתקנת 

הציבור, אינו מהווה מחסום "אוטומטי" להכרזת החייב פושט 

 רגל ולאפשר לו ליהנות מן ההגנות שמעניקה הפקודה
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ת: ליבו של החייב נבחנת בשתי תקופות שונו-. שאלת תום18

האחת, לפני הגשת בקשת החייב להכרזתו פושט רגל, ובעת 

יצירת החובות; והשניה, לאחר הגשתה, לרבות לאחר מתן צו 

 הכינוס

 

 

 

164(77) 

 (92)164 . חובות שגולו לאחר צו הכינוס19

. יש להוסיף כי מתקיים במקרה זה הקריטריון של מעידה 20

ינים את פעמית ולא מדובר באירועים חוזרים המאפי-חד

 התנהלות החייב בחייו

 

 

 

164(100) 
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 (117)164 . קבלת בקשה להכריז על החייב כפושט רגל21

 (127)164 דחייתה -. בקשה לצו כינוס 22

 (138)164 דחייתה -. בקשת חייב לדחיית צו הכינוס 23

 . מחיקת הבקשה להכריז על החייב כפושט רגל24

 

164(145) 

-אלא ברשות בית -: אין חזרה מבקשה שהוגשה 24פרק 

 המשפט
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 : פשרה או הסדר לפני צו כינוס25פרק 
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 : פעולת צו כינוס ועיכוב הליכים26פרק 

 

173 

 : כונס זמני, מינוי ושכרו27פרק 

 

179 

 : עיכוב הליכים28פרק 

 

181 

 צו זמני לבקשת חייב: 29פרק 
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 185 : מנהל מיוחד30פרק 

 185 . מבוא1

 187 . מסגרת הנכסים עליהם מופקד המנהל המיוחד2

 187 . הכרעה בתביעות חוב3

 197 . שכרו של המנהל המיוחד4

 . שחרור וסיום תפקיד המנהל המיוחד5

 

199 
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 : פרסום צו כינוס ואסיפת נושים31פרק 
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 ח לאחר מתן צו כינוס: דו"32פרק 
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 : אסיפת נושים ראשונה33פרק 
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 : בקשה לחקירה פומבית וחקירתו של החייב34פרק 
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 219 : פשרה או הסדר אחרי צו כינוס35פרק 

 219 לפקודת פשיטת הרגל 33סעיף  -. הצעת חייב 1

 220 לפקודת פשיטת הרגל 34סעיף  -. אסיפה לדיון בהצעה 2

לפקודת פשיטת  35סעיף  -המשפט -. אישור ההצעה בבית3

 הרגל
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 231 לפקודת פשיטת הרגל 36סעיף  -. אכיפה 4

 232 לפקודת פשיטת הרגל 37סעיף  -. ביטול 5

 (2)232 לפקודת פשיטת הרגל 38סעיף  -. תחולה לעניין נאמן 6

לפקודת פשיטת  39סעיף  -. ניהול נכסים בפשרה או בהסדר 7

 הרגל

 

232(2) 

 (3)232 לפקודת פשיטת הרגל 40סעיף  -. היקף פשרה והסדר 8

 (3)232 לפקודת פשיטת הרגל 41סעיף  -. סייג לתוקף פשרה והסדר 9

 (6)232 לתקנות פשיטת הרגל 26תקנה  -. הצעת פשרה 10

 (6)232 לתקנות פשיטת הרגל 27תקנה  -. פיקדון 11

 (7)232 לתקנות פשיטת הרגל 28תקנה  -. נאמן 12

 (7)232 לתקנות פשיטת הרגל 29תקנה  -. ערובה של הנאמן 13

 (8)232 לתקנות פשיטת הרגל 30תקנה  -. זימון וניהול אסיפה 14
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 (8)232 לתקנות פשיטת הרגל 31תקנה  -. הסכמה או התנגדות 15

לתקנות  32תקנה  -. הודעה על מועד שמיעת הבקשה 16

 פשיטת הרגל
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 (9)232 לתקנות פשיטת הרגל 33תקנה  -. אגרות והוצאות 17

 (9)232 לתקנות פשיטת הרגל 34תקנה  -. תעודת אישור פשרה 18

לתקנות פשיטת  35ה תקנ -. הבטחת תביעות שבמחלוקת 19

 הרגל

 

232(9) 

 (10)232 לתקנות פשיטת הרגל 36תקנה  -. תשלום דיבידנד 20

 לתקנות פשיטת הרגל 37תקנה  -. ביטול פשרה 21

 

232(10) 

 : צו הכרזה על פשיטת רגל36פרק 
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 : הגבלות על פושט רגל37פרק 
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 243 פי פקודת פשיטת הרגל-: הנאמן על38פרק 

 243 לפקודה 44סעיף  -. הכונס הרשמי כנאמן 1

 246 לפקודה 45סעיף  -. מינוי נאמן 2

 248 . זכותו של פושט הרגל להתערב בבחירת הנאמן3

 248 אימתי? -. ניגוד עניינים במינוי נאמן 4

 (6)262 לפקודה 46סעיף  -. מתן ערובה 5

 265 . שכר הנאמן והוצאותיו ואיסור הסדרים בעד השכר6

 268 . שכר הנאמן על דרך האומדן7

 269 מעמדו של פושט הרגל -. הבקשה לשכר הנאמן 8

 . התפטרות הנאמן, התפנות משרתו ופיטורי הנאמן9
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פי -: מינוי ועדת ביקורת וסמכויותיה של הוועדה על39פרק 

 פקודת פשיטת הרגל

 

 

277 

-: פשרה או הסדר לאחר הכרזה; אישורו של בית40פרק 

 המשפט והסמכות לבטל ההכרזה

 

 

299 

 309 : פיקוח על החייב ועל נכסיו41פרק 

 309 . חובת החייב בגילוי נכסים ובמימושם1

 310 . נסיבות למעצר החייב2

 312 . עיכוב יציאה מהארץ3

 313 . הפניית דברי דואר של החייב4

 325 וצו הבאה. זימון 5

 327 . חקירה6

 המשפט, לחייב או לנושים-. גילוי מידע לכונס הרשמי, לבית7

 

327 

 331 : הפטר בפשיטת רגל42פרק 

 331 . בקשת הפטר והודעה1

 335 . דיון והחלטה, צו מותלה, מותנה ומוחלט2

 344 . סייגים למתן הפטר3

 344 הדין 3.1

 346 בליבו של החיי-בגין חוסר תום 3.2

 348 ניהול פנקסי חשבוניות כיאות-בגין אי 3.3

 351 בגין קבלת חבויות חדשות 3.4

 354 בגין גרימת הוצאות מיותרות 3.5

 355 כאשר פושט הרגל היה אשם במרמה או בהפרת נאמנות 3.6



 תוכן עניינים

ביעיתרתוספת   

 
 יא

 357 . שינוי צו4

 358 . תעודה לעניין חיקוקים פוסלים5

 360 . חובות פושט רגל שהופטר6

 361 פי בקשת הכנ"ר-. הפטר על7

 362 . פעולת ההפטר8

 381 . ענייני מזונות9

המשפט -. גובה הדיבידנד שיחולק לנושים כשיקול בבוא בית10

 להכריע בבקשה למתן צו הפטר

 

 

416 

 לפקודה( 128: הקצבה לזכאי למזונות )סעיף 43פרק 

 

427 

 : פתיחת חשבון עו"ש44פרק 

 

459 

 465 שונים : עניינים45פרק 

. חיוב נושה בהפקדת ערובה במסגרת ערעור על הכרעה 1

 בתביעת חוב

 

465 

. האם רשאי המנהל המיוחד להקליט את חקירתו, 2

 המתבצעת במשרדו?

 

486 

. בקשת הנאמנים על נכסי החייב למתן הוראות בעניין 3

מינויים כדירקטורים משותפים בשלוש חברות הקשורות 

 בחייב

 

 

490(1) 

בקשה לעיכוב ביצוע החלטה שניתנה לפיה בוטל צו עיכוב  .4

 הליכי מימוש דירת המגורים של המבקש ובני משפחתו

 

490(8) 

. בקשת התובע לחידוש ההליכים נגד הנתבע וזאת לאחר 5

 בוטלו -שהליכי פשיטת הרגל בעניינו של הנתבע 

 

490(14) 
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 יב

ית טכנ-. מגבלת ששת החודשים היא מהותית, ולא פורמלית6

בלבד, כאשר הרציונל העומד מאחוריה הינו הגברת הוודאות 

בהליך פשיטת הרגל, וזכותם של כלל נושי החייב לדעת בתוך 

פרק זמן סביר את מצבת הנשיה והנכסים העומדים לרשותו 

 של החייב

 

 

 

 

490(17) 

 (25)490 אימתי? -. פטירת החייב מהפקדת ערבון 7

משפט או -ל בזיון בית. סנקציה המוטלת במסגרת הליך ש8

 179ציות" לפי סעיף -במסגרת הליך של "מאסר בשל אי

המשפט -לפקודה צריכה להיות מידתית, ולא בנקל יורה בית

 מאסר החייבת -על מאסר של בעל דין 

 

 

 

490(31) 

. האם יש מקום להמשיך את הליך הפש"ר בעניינו של חייב 9

 שנים? 8.5אשר נקצב לו עונש מאסר למשך 

 

490(40) 

לב יכול אכן להביא לדחייה של בקשת חייב -. חוסר תום10

לב -זאת, חובה לזכור שחוסר תום-עם-להכריזו פושט רגל. יחד

הינו מושג רחב ביותר, ויש להתייחס אליו על רקע הנתונים 

 הספציפיים הנוגעים לחייב המסויים
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 491 דין-: דוגמאות כתבי בי46פרק 
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. בקשה מטעם החייב להורות למנהל המיוחד ליתן הכרעה 4

 בתביעות החוב

 

501 

ר לידו . בקשה מטעם החייב להורות למנהל המיוחד להעבי5

 את תביעות החוב של רשויות המס

 

503 



 תוכן עניינים

ביעיתרתוספת   

 
 יג

. תגובה מטעם החייב לבקשת המנהל המיוחד בהתאם 6

התייצבות -הגשת דו"חות, אי-המשפט )אי-לפקודת בזיון בית

 לחקירה(

 

 

505 

. תגובה מטעם החייב לבקשת המנהל המיוחד למנותו כנאמן 7

 על דירת החייב הנטענת
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והוראת  47ה לפועל )תיקון מס' : הצעת חוק ההוצא47פרק 

 2015-שעה( )הפטר לחייב מוגבל באמצעים(, התשע"ה
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