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מבוא מבוא 

השאלההשאלה►►
? ? מהו המשטר המשפטי החל על חברה בסמיכות לחדלות פירעוןמהו המשטר המשפטי החל על חברה בסמיכות לחדלות פירעון��

? ? האם או כיצד הוא שונה מהדין החל בעת ניהול עסקים רגילהאם או כיצד הוא שונה מהדין החל בעת ניהול עסקים רגיל►►

מהלך הדיון מהלך הדיון ►►
הסלמת מחוייבותהסלמת מחוייבות: :  גורם לא מוכר גורם לא מוכר--מיפוי האיומים בנסיבות אלה מיפוי האיומים בנסיבות אלה ��

חובת התחשבות בנושים בסמיכות לחדלות פירעוןחובת התחשבות בנושים בסמיכות לחדלות פירעון��

288288' '  ס ס--עוד טרם פתיחת הליך  עוד טרם פתיחת הליך  , , חובת צימצום היקף חדלות הפירעוןחובת צימצום היקף חדלות הפירעון��

הטענה המרכזית הטענה המרכזית ►►
 לטובת הנושים  לטובת הנושים --פ חלה תמורה בתכלית החברה  פ חלה תמורה בתכלית החברה  ""בסלחבסלח��

 מניהול יזמי לניהול משמורני מניהול יזמי לניהול משמורני--חלה תמורה במדיניות הניהול חלה תמורה במדיניות הניהול , , בהתאמהבהתאמה►►



3

האיומים על החברה בסמיכות לחדלות פירעון האיומים על החברה בסמיכות לחדלות פירעון 

 החצנת סיכונים  החצנת סיכונים --הסיפור המוכר  הסיפור המוכר  ►►
התנהלות אופורטוניסטית של המנהלים מטעם בעלי המניותהתנהלות אופורטוניסטית של המנהלים מטעם בעלי המניות��

חובותחובות" " בולמוסבולמוס""או או //וו" " פרועהפרועה""התנהלות התנהלות ►►

 הדריך את הצעת חוק חדלות פירעון  הדריך את הצעת חוק חדלות פירעון --מוכר בספרות וגם בפסיקה  מוכר בספרות וגם בפסיקה  ��

אך דל בתימוכין אך דל בתימוכין , , משכנעמשכנע��
??האם בישראל זה אחרתהאם בישראל זה אחרת►►

 הסלמת מחוייבות  הסלמת מחוייבות --הסיפור הלא מוכר  הסיפור הלא מוכר  ►►
ואף הגדלת ההשקעה  ואף הגדלת ההשקעה  , ,  התמדה במיזמים כושלים התמדה במיזמים כושלים--תופעה שכיחה תופעה שכיחה ��

""עוז לתמורה עוז לתמורה ""לא דבקות במטרה אלא בוחן מציאות לקוי והעדר לא דבקות במטרה אלא בוחן מציאות לקוי והעדר ►►

 לא בספרות המשפטית  לא בספרות המשפטית --ספרות גדולה בניהול ומנהל ציבורי ספרות גדולה בניהול ומנהל ציבורי ►►

הטיות ולחצים חברתייםהטיות ולחצים חברתיים, , תוצאה של גורמים רגשיים עזיםתוצאה של גורמים רגשיים עזים��
 מצדיקה התערבות  מצדיקה התערבות -- בניגוד לאופורטוניזם  בניגוד לאופורטוניזם --רציונלית רציונלית --התנהגות לא התנהגות לא ►►

dede--escalationescalation, ,  הפחתת מחוייבות הפחתת מחוייבות--ההתמודדות ההתמודדות ��
 באופן מתמיד באופן מתמיד--איסוף מידע ובחינה ביקורתית איסוף מידע ובחינה ביקורתית ►►

 מקצוענים חיצוניים נטולי מחוייבות  מקצוענים חיצוניים נטולי מחוייבות --שינוי בהרכב ההנהלה  שינוי בהרכב ההנהלה  ►►
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משווה משווה ' '  מ מ--פ  פ  ""התחשבות בנושים בסלחהתחשבות בנושים בסלח

שתי שאלות שתי שאלות ►►
??יש חובה כזויש חובה כזו��

? ? מה תוכנה מה תוכנה , , אם כןאם כן��

דלאוור דלאוור ►►
))GheewallaGheewalla( (  עד לחידלון  עד לחידלון BJRBJR  --ואין חובה  ואין חובה  , ,  אין אזור אין אזור--דבר המוכחש  דבר המוכחש  ��

))Credit LyonnaisCredit Lyonnais( (  סתום  סתום --  duty to the enterpriseduty to the enterprise:  :   הערת אגב הערת אגב--בעבר  בעבר  ►►

... ... ,  ,  ניו זילנדניו זילנד, , אוסטרליהאוסטרליה,  ,  אנגליהאנגליה►►
))DuomaticDuomatic( ( כושר פירעון הוא חלק מטובת החברה כושר פירעון הוא חלק מטובת החברה ��

))considerconsider) ) West MerciaWest Mercia, , KinsellaKinsella  --פ פ ""חובת התחשבות בנושים בסלחחובת התחשבות בנושים בסלח��
))UK CA 2006 s170UK CA 2006 s170( ( מסייגת חובת דירקטורים לנהל לטובת בעלי מניות מסייגת חובת דירקטורים לנהל לטובת בעלי מניות ►►

))probable, likelyprobable, likely) ) SequanaSequana  --פ קרובה פ קרובה ""מתעוררת כאשר חדלמתעוררת כאשר חדל►►

))SequanaSequana( (  באנגליה  באנגליה --    paramountparamount  --טובת הנושים נעשית בכירה טובת הנושים נעשית בכירה ►►

))CooperCooper( (  בניו זילנד  בניו זילנד --מתבקש שינוי בהרכב מקבלי ההחלטות  מתבקש שינוי בהרכב מקבלי ההחלטות  ►►
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 ישראל ישראל--פ  פ  ""התחשבות בנושים בסלחהתחשבות בנושים בסלח

"  "  טובת החברה בכללותהטובת החברה בכללותה""►►
))DuomaticDuomatic =   =  הרריהררי, , אדורםאדורם((כושר פירעון הוא חלק מטובת החברה כושר פירעון הוא חלק מטובת החברה ��

"  "  אזור חדלות פירעוןאזור חדלות פירעון""►►
שיטתיותשיטתיות--לאלא, ,  התייחסויות התרשמותיות התייחסויות התרשמותיות-- אין גישה סדורה  אין גישה סדורה --בהתהוות בהתהוות ��

......, , ראיותראיות, ,  משקיף משקיף--צעדים לטובת נושים בטרם הליך צעדים לטובת נושים בטרם הליך : : התחלותהתחלות��

הגישה המוצעתהגישה המוצעת►►
 חובת התחשבות בנושים  חובת התחשבות בנושים --הכרה  הכרה  ��

))קול העםקול העם ~ ~--  probable, likelyprobable, likely" (" (ודאות קרובה ודאות קרובה  " "--התעוררות  התעוררות  ��

" " איזוןאיזון""לא לא , ,  בכירות בכירות-- לטובת הנושים  לטובת הנושים -- תמורה בתכלית החברה   תמורה בתכלית החברה  --מבנה  מבנה  ��

) ) cautioncaution((חובת הישמרות חובת הישמרות , , ))custodialcustodial(( מדיניות ניהול משמורנית  מדיניות ניהול משמורנית --תוכן תוכן ��
" " מתונהמתונה""לאו דווקא לאו דווקא , ,  המשך פעילות המשך פעילות--שימור הקיים והגנה מפני אובדן שימור הקיים והגנה מפני אובדן ►►

פ פ " " או מעבר להליך חדלאו מעבר להליך חדל, , עד לייצוב הפירמה וחזרה למדיניות יזמיתעד לייצוב הפירמה וחזרה למדיניות יזמית��

 יש הגנה של התנהלות סבירה יש הגנה של התנהלות סבירה--כלל שיקול הדעת העסקי אינו חל כלל שיקול הדעת העסקי אינו חל ►►

? ? חזקהחזקה; ; כרגע אין בסיס כרגע אין בסיס ; ;  רצוי מאוד רצוי מאוד--?  ?  שינוי בהרכב ההנהלה שינוי בהרכב ההנהלה ►►
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חובת הצימצום חובת הצימצום 

288288סעיף סעיף ►►
חוף מבטחים חוף מבטחים ;  ;  אחריות לנזק לנושיםאחריות לנזק לנושים; ; פפ""חובת צימצום של היקף חדלחובת צימצום של היקף חדל��

 נצר למשפחה בעייתית נצר למשפחה בעייתית--חיקוק משונה  חיקוק משונה  ��

תפיסה ניו זילנדיתתפיסה ניו זילנדית; ; השראה אוסטרלית עלומההשראה אוסטרלית עלומה; ; חלקים אנגלייםחלקים אנגליים►►

אך מחייב התאמותאך מחייב התאמות, , סביר בהחלטסביר בהחלט►►

הגישה המוצעתהגישה המוצעת►►
 בעיקר לאור חוף המבטחים  בעיקר לאור חוף המבטחים --פרשנות תכליתית ולא מילולית  פרשנות תכליתית ולא מילולית  ��

להפחתת מחוייבות להפחתת מחוייבות , , כלשהוכלשהו, , חובה לעשות משהוחובה לעשות משהו: : העיקרהעיקר►►

דרישה לעבור לניהול משמורני דרישה לעבור לניהול משמורני = = חובת הצימצום חובת הצימצום ��

 של משמורן של משמורן--אבל אחרת  אבל אחרת  , , חובת זהירותחובת זהירות►►

 יש הגנה של התנהלות סבירה  יש הגנה של התנהלות סבירה --ע אינו חל  ע אינו חל  ""כשדכשד��

 טובת החברה ממוקדת בנושים טובת החברה ממוקדת בנושים--אבל אחרת  אבל אחרת  ,  ,  חובת אמוןחובת אמון►►

לא לנושיםלא לנושים, ,  נזק לחברה בלבד נזק לחברה בלבד--החבות  החבות  ��
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. . תודהתודה

עמיר ליכטעמיר ליכט

" " נקודה בסוף משפטנקודה בסוף משפט""


