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מדינת ישראל
משרד
האפוטרופוס
והכונס
האגף,
הנהלת

המשפטים
הכללי
הרשמי
ירושלים

כ"ז אייר תשע"ד
יום שלישי  72מאי 7102
לכבוד
פרקליטי האגף – כנ"ר
שלום רב,
הנחיית יועץ משפטי :בקשת חייב לאישור פשרה או הסדר עם נושיו עפ"י הוראות סעיף 91א'
עדכון להנחיה מיום 4232.493
בהתאם להוראות סעיף 01א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,תש"ם –  0191רשאי חייב לפנות
לבית המשפט בבקשה להציע פשרה או הסדר לנושיו .זאת אף מבלי שתוגש על ידו בקשה לפשיטת
רגל ,או אם הוגשה  -כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.
לכשמוגשת בקשה מסוג זה והכונס הרשמי נדרש ע"י בית המשפט להגיש את תגובתו ,יש לפעול
בהתאם להנחיות שלהלן:
 .0יש לבחון את הבקשה והצעת ההסדר ולוודא כי החייב עומד בתנאי הסף הקבועים
בהוראות סעיף 01א'.
א .חובותיו של החייב עולים על סך של ( ₪ 32,143הסכום מעודכן ליום .)0.0.7102
ב .לבקשה צורפו הצעת הפשרה או ההסדר בצירוף תצהיר שהחייב אינו יכול לפרוע את
כל חובותיו.
ג .לבקשה צורף דו"ח על חובות ונכסים בהתאם לטופס  5שבתקנות ,בצירוף סיבת
הגירעון.
ד .במסגרת הצעת ההסדר מציע החייב לשלם את מלוא החובות בדין קדימה ולפחות
 31%מכל חוב לא מובטח ,לרבות הפרשי הצמדה עד ליום הגשת הבקשה לאישור
ההצעה .בהקשר זה יש לתת את הדעת לאמור להלן:
 )0יש לוודא כי החייב מציע לנושים הרגילים דיבידנד מינימלי בשיעור של  31%נטו,
לאחר תשלום הוצאות ניהול ההליך (שכר הנאמן ,הוצאותיו ואגרת ההשגחה
לכנ"ר).
 )7בנסיבות בהן מוגשת הצעת הסדר משותפת לבני זוג ,יש לוודא כי כל אחד
מהחייבים מציע תשלום דיבידנד בשיעור של  31%מכל חוב לא מובטח בכל אחד
מהתיקים .בקשה משותפת לתשלום  31%מסך החובות ,ובכלל זה תשלום
דיבידנד בשיעור  31%בלבד לנושים המשותפים לשני בני הזוג ,איננה עומדת
בתנאי סעיף 01א' לפקודה .יחד עם זאת ,דיבידנד שישולם בתיקו של אחד מבני
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הזוג צריך שיופחת מן החוב בתיקו של בן הזוג האחר .הנחיה בדבר אופן חישוב
חלוקת הדיבידנד תפורסם בקרוב.
 )3הצעה לפיה החייב ישלם את הסכום המוצע בתשלומים עומדת בתנאי הסף של
סעיף 01א'.
 .7יש לדרוש מהחייב ערובות מספקות לביצוע ההסדר.
 .3במידה והבקשה אינה עונה על התנאים המפורטים לעיל ,יש להגיש התנגדות מפורטת
ולציין את הפגמים בבקשה בהתייחס לתנאי הסף המפורטים בסעיף 01א'.
 .2במידה והבקשה עומדת בתנאים המפורטים לעיל ,יש להגיש תגובה בהתאם לנוסח
המצורף לנוהל הזה.
א .במסגרת תגובת הכנ"ר יידרש החייב להפקיד בקופת הנאמן תשלום חד פעמי
כמקדמה לתשלום הוצאות ההליך .הסכום לתשלום שיידרש יעמוד ככלל על 5%
מהחוב המוצהר נכון למועד הגשת הבקשה (סעיף  .2.לנוסח התגובה המעודכן) .יחד
עם זאת ,בתיקים בהם החובות גבוהים מ 0 -מיליון  ,₪יעמוד הסכום לתשלום על
סכום קבוע של ( ₪ 51,111הרף המקסימלי) .בתיקים בהם החובות נמוכים מ-
 ₪ 311,111יעמוד הסכום לתשלום על סכום קבוע של ( ₪ 05,111הרף המינימלי).
בתגובה יצוין כי הסכום הנדרש לתשלום ישמש מקדמה לפירעון החובות ותשלום
הוצאות ההליך ,גם במידה והצעת ההסדר לא תאושר .במקרה זה ,ישולמו ההוצאות
ושכר הטרחה לבעל התפקיד והיתרה תועבר לתיק ההוצאה לפועל לחלוקה בין
הנושים.
ב .כאשר הנאמן המוצע ע"י החייב בבקשה נמנה על רשימת המנהלים המיוחדים הדבר
יצוין בתגובת הכנ"ר (סעיף  42.לנוסח התגובה המעודכן) .ובכל מקרה ,במסגרת
התגובה יוצעו שלושה עו"ד ממאגר המנהלים המיוחדים ,במידה וביהמ"ש יבחר
למנות בעל תפקיד שלא הוצע ע"י החייב.
 .5ככל שיקבל ביהמ"ש את האמור בעמדה ,יש להמשיך ולבצע את הפעולות המוטלות על
הכנ"ר והנגזרות ממנה (פרסום ,מעקב אחר פעולות הנאמן ,התייצבות לדיון ,גבית אגרת
השגחה וכד').

ב ב ר כ ה,

ד"ר איתי הס ,עו"ד
מנהל המחלקה המשפטית

ירושלים  רח' יפו  , 612שערי העיר  טל'   351171635ת"ד   52673מיקוד   38535פקס 3511781
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פש"ר ______
בקשה ______

בבית המשפט המחוזי
_____________
בעניין:

פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) ,התש"ם–( 9194להלן" :הפקודה")
(להלן" :התקנות")
תקנות פשיטת הרגל ,תשמ"ה – 9191

ובעניין:

____________ ת.ז________ .
ע''י ב''כ עוה''ד ___ מרח' ____________
טל' ;__________ :פקס_________ :

ובעניין:

הכונס הרשמי
מרח' _____________
טל' ;__________ :פקס__________:

(להלן" :החייב")

(להלן" :הכנ"ר")

תגובת הכונס הרשמי לבקשה להסדר נושים לפי סעיף 91א' לפקודה
בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מתכבד הכונס הרשמי להגיש תגובתו לבקשת החייב
לאישור הצעת הסדר עם נושיו ,כדלקמן:
 .0הצעת החייב עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 01א לפקודה ולפיכך אין לכונס הרשמי
התנגדות כי בית המשפט הנכבד יורה על כינוס אסיפת נושים לדיון בהסדר המוצע.
 .7בהתאם לאמור לעיל ,מוצע כי בימ"ש יורה כדלקמן:
 .7.0להורות לנושים להגיש לנאמן בתוך  11יום תביעות חוב ,בהתאם להוראות תקנה 24
לתקנות.
 .7.7להורות לחייב להפקיד בקופת הנאמן בתוך  2ימים סכום של ______  ,₪המהווה __ %
מהחוב המוצהר ,נכון למועד הגשת הבקשה.
סכום זה יהווה מקדמה לפירעון החובות ותשלום הוצאות ההליך ,גם במידה והצעת
ההסדר לא תאושר.
 .7.3להורות לכנ"ר לפעול לפרסום באתר הכונס הרשמי הודעה על הגשת הבקשה לאישור
הסדר לפי סעיף 01א' בצירוף פרטים אודות הנאמן שמונה ,המועד להגשת תביעת חוב
לנאמן ,מועד אסיפת הנושים להצבעה על הצעת ההסדר ומועד הדיון בביהמ"ש.
 .7.2להורות כי בכפוף לביצוע התשלום המפורט בסעיף  7.7לעיל ,יעוכבו ההליכים המשפטיים
הננקטים כנגד החייב על ידי הנושים הבלתי מובטחים ,עד למועד הדיון בבית המשפט.
 .7.5להורות על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב
ההליכים בתוקפו.
 24מינוי נאמן לביצוע ההסדר:
 .3.0הכונס הרשמי סבור כי יש מקום למנות נאמן לביצוע ההליך לאישור ההסדר והוצאתו
לפועל.
 .3.7הכונס הרשמי אינו מתנגד למינויו של ______ ,שהוצע ע"י החייב (ונמנה במאגר
המנהלים המיוחדים מטעם הכנ"ר) ,כנאמן לביצוע ההסדר .ככל שיסבור בית המשפט
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כי יש מקום למינוי בעל תפקיד שלא הוצע ע"י החייב ,מוצע למנות לתפקיד הנאמן את
אחד מעורכי הדין הבאים הנמנים על מאגר המנהלים המיוחדים מטעם הכנ"ר:
א .עו"ד ______ מרחוב _________ טל.__________ :
ב .עו"ד ______ מרחוב _________ טל.__________ :
ג .עו"ד ______ מרחוב _________ טל.__________ :
 .2ביהמ"ש מתבקש להורות לנאמן לפעול כדלקמן:
 .2.0לקבוע מועד לכינוס אסיפת נושים לדיון בהצעת ההסדר בתוך  071יום ,להודיע מידית
לחייב ולכונס הרשמי על מועד ומקום האסיפה ,לפעול לכינוס אסיפת הנושים במועד
ובמקום שנקבעו ולערוך פרוטוקול באשר לתוכן הדברים שנאמרו בה.
 .2.7לפרסם בתוך  02ימים הודעות בשני עיתונים יומיים (אחד מהם כלכלי) הודעה על הגשת
הבקשה לאישור הסדר לפי סעיף 01א' בצירוף הודעה כי על הנושים להגיש תביעות חוב
לנאמן בתוך  11יום ,להתייצב לאסיפה להצבעה על הצעת ההסדר ולדיון בביהמ"ש
במועד שיקבע.
 .2.3לשלוח בתוך  2ימים בדואר רשום עם אישור מסירה הודעות על הליך ההסדר לכל
הנושים ,ישירות לכתובתם האישית ובנוסף לבאי כוחם ,במידה והם מיוצגים.
במסגרת ההודעה לנושים יפרט הנאמן את הפרטים כדלקמן:
א .פרטי הבקשה להסדר נושים שהגיש החייב בצירוף העתק מהצעת ההסדר ,תגובת
הכונס הרשמי והחלטת בית המשפט.
ב .המועד האחרון להגשת תביעות חוב ,הכתובת להגשתן וכן ,הודעה ברורה כי נושה
שלא יגיש תביעת חוב לנאמן בתוך  11יום ,בהתאם להחלטת ביהמ"ש ,עלול שלא
ייכלל בהסדר הנושים ולא יוכל להמשיך ולתבוע את חובו כנגד החייב במידה והסדר
הנושים יאושר על ידי בית המשפט.
ג .המועד שנקבע לאסיפת הנושים בצירוף הודעה כי הנושה רשאי להודיע בכתב לפני
מועד האסיפה על הסכמתו להצעה או התנגדותו לה.
ד .מועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אסיפת הנושים ולאישור ההסדר
במידה ואושר ברוב הדרוש ע"י הנושים.
 .2.2לבדוק את תביע ות החוב שיוגשו ולהכריע בהם לצורך ההצבעה באסיפת הנושים ולצורך
קבלת דיבידנד ,ולהמציא לנושים ולחייב את הכרעתו המנומקת.
 .2.5להגיש לבית המשפט ולכנ"ר ,עד לא יאוחר מ 02 -יום לאחר מועד כינוס אסיפת הנושים
להסדר דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר .בין היתר ,יפרט הנאמן אודות פעולותיו לביצוע
הפרסומים כנדרש ולמסירת ההודעה על ההליך לנושים ולבאי כוחם; תביעות החוב
שהוגשו והוכרעו על ידו; פירוט הנושים שנכללו בתצהיר החייב אולם לא הגישו תביעות
חוב; ועמדת הנושים להסדר ,כפי שבאה לידי ביטוי באסיפת הנושים שכונסה ובהודעות
הנושים בכתב.
 .5ביהמ"ש מתבקש להורות כי שכרו של הנאמן ,כפי שיפסוק אותו בית המשפט ,הוצאותיו וכן
אגרת ההשגחה לכנ"ר ישולמו על ידי החייב בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת ההסדר.
 .4בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע דיון בבקשה ובתוצאות אסיפת הנושים בעניינה במועד
שלא יקדם מ 041 -יום מהיום.
________________ ,עו"ד
ב"כ הכונס הרשמי
תאריך__________ :
מס' תיק פ"ר ____________
** התוספת המסומנת בצהוב תתווסף לתגובה רק מקום בו המנהל המיוחד המוצע ע"י החייב
נמנה במאגר המנהלים המיוחדים מטעם הכנ"ר2

