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בנוגע נוהל הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון 

 נגיף הקורונה רצותלחובת התשלומים של חייבים לאור התפ

 

 מטרת הנוהל רקע ו .א
 

הרחבת  התפרצות נגיף הקורונה בישראל,נוהל זה בא במטרה לתת מענה למקרים בהם כתוצאה מ

חל שינוי נסיבות , על התעסוקה במשק  המצב השלכות בהקשר זה וההגבלות החלות על הציבור 

נקבעה במסגרת ש כפיבחובת התשלומים  באופן מלא או חלקי לעמודמחייבים   מהותי אשר מונע

בדרך של קבלת בקשות מתאימות להפחתה זמנית של גובה  המענה יינתן. הליך חדלות הפירעון

 . התשלום החודשי או מתן פטור זמני מהתשלום

 

 הגדרות .ב
 

 ;1980-פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, תש"ם - "הפקודה"

 ;2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח  - "החוק"

 ;2019 –התשע"ט תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  - "התקנות"

 ;חוקלפי הבהליכי פשיטת רגל לפי הפקודה או בהליכי חדלות פירעון אשר נמצא  יחיד - "חייב"

 כלכלי לפי העניין.הכונס הרשמי או הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום  -"הממונה"

 ובתקנות. חוקפקודה בתהא המשמעות שיש להם בלמונחים אחרים 

 
 חייבים לגביהם חל נוהל זה  .ג

 
על  ומשמעותית נה הייתה השפעה ישירהואשר להתפרצות נגיף הקורנוהל זה יחול ביחס לחייבים 

גובה הכנסתם באופן שמונע מהם לעמוד באופן מלא או חלקי בחובת התשלומים החודשיים שנקבעו 

אשר פוטרו מעבודתם או לחילופין הוצאו  בחייבים שכיריםכלומר מדובר להם במסגרת ההליכים. 

 ואינם זכאים לקבל  בצורה משמעותית או שתנאי עסקתם השתנו לרעה )חל"ת( לחופשה ללא תשלום

 

 ושיקום כלכלי חדלות פירעוןכי הלינהלי הממונה על 
 15.03.2020תאריך: 

 תאריך עדכון: 
  1:מספר מהדורה   10 :מספר נוהל

 און -אחראי נוהל: עו"ד הילה גולברי בר
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באופן משמעותי  אשר הכנסתם נפגעה חייבים עצמאים , ו/אוזה הקשרקצבאות או תשלום אחר ב

 .כתוצאה מהמצב

 
הגשת בקשה לשינוי זמני של גובה התשלומים או קבלת פטור זמני  .ד

 מחובת התשלומים 
 

 אופן הגשת הבקשה  .1

חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל לפי הפקודה יגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי  .1.1

 המטפל בהליך. 

בצורה מקוונת חייב הנמצא בהליכי חדלות פירעון לפי החוק יגיש את הבקשה לממונה 

באמצעות  באמצעות מערכת הממונט. אולם, מי שאינו מיוצג רשאי להגישה לממונה

במשרדי הממונה במחוז שבו  אוהמופיעה באתר הממונה  אלקטרוניהדואר כתובת ה

יובהר, כי  .ת או בדואר רשום עם אישור מסירהמתנהלים ההליכים במסירה אישי

 . וסמךלהלן הבקשה תוגש לבית משפט השלום המ 3.3במקרה המפורט בסעיף 

הסעד המבוקש והאם יש מקום לשנות את גובה התשלום החודשי או  את הבקשה תפרט .1.2

הרלוונטיות והנימוקים  העובדותוכן תכלול את  ין לתת פטור מתשלום עיתילחילופ

 המצדיקים את קבלת הבקשה. 

 -כאשר מדובר בחייב שכיר .1.3

 :בהתאם לנסיבות המקרה את הנתונים הבאיםהבקשה בין היתר תכלול   .1.3.1

 ושכר העבודה ה בה עבד תקופמשך ה 

 מועד הפיטורין/ מועד היציאה לחל"ת ותקופת החל"ת 

  הפסקת העבודה/ סיבת הוצאה לחל"ת/סיבת שינוי תנאי העסקהסיבת 

 פירוט שינוי תנאי העסקה לרבות השכר 

 :בהתאם לנסיבות המקרה המסמכים הבאיםבין היתר  לבקשה יצורפו .1.3.2

 " שהוגש על ידי החייב אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכרטופס "

המעסיק על אישור טוח לאומי לצורך קבלת דמי אבטלה / למוסד לבי

 שינוי תנאי העסקה

 5 תלושי שכר אחרונים 

  -כאשר מדובר בחייב עצמאי .1.4
 

 תכלול הבקשה בין היתר את הנתונים הבאים בהתאם לנסיבות המקרה: .1.4.1

 עסק כתוצאה מהמצב.פירוט השינוי שחל ב 
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 לבקשה יצורפו בין היתר המסמכים הבאים: .1.4.2

 2020וכן לשנת  2019דוחות מע"מ המתייחסים לכל שנת  -עוסק מורשה 

ומאזן בוחן מרו"ח או מנהל חשבונות המתייחס  עד למועד הגשת הבקשה

 .לתקופות האמורות

 וכן  2019מס הכנסה המתייחסים לכל שנת  דיווחי מקדמות -עוסק פטור

ומאזן בוחן מרו"ח או מנהל חשבונות  עד למועד הגשת הבקשה 2020לשנת 

 . המתייחס לתקופות האמורות

 תצהיר  

 

 לפי הפקודה הכונס הרשמי בבקשות המוגשות לבית המשפטעמדת  .2

 על ידי חייבים שעומדים בקריטריונים לעילבמקרים בהם הוגשה הבקשה לבית המשפט  .2.1

תמוך שקול הכונס הרשמי, בהתאם לנסיבות המקרה, לי וטרם הוכרזו פושטי רגל,

 פטור זמניאו לחילופין במתן  ,בהפחתה זמנית של גובה התשלום העיתי שנקבע בהליך

חייב שפוטר מעבודתו או לחילופין במקרה של מעמידה בחובת התשלומים. כך למשל, 

פטור להמליץ על מתן הכונס הרשמי ישקול  ,הוצא על ידי המעסיק לחופשה ללא תשלום

תקופה בה החייב אינו זכאי לקבל דמי אבטלה בהתאם למשך המתשלום חודשי לחייב 

 מחובת תשלומים פטורהכונס הרשמי להמליץ על מתן  ישקול. בנוגע לחייב עצמאי דיןל

או תקופה  חודשים מיום הגשת הבקשה 3 -לתקופה של כ גובה התשלומיםאו הפחתת 

 .ארוכה יותר בהתאם לנסיבות המקרה

כנית ה הוכרזו פושטי רגל ונקבעה להם תחייבים שהגישו את הבקשהבמקרים בהם  .2.2

תכנית תנאי תמוך בשינוי , ללנסיבות המקרהבהתאם ישקול הכונס הרשמי, פירעון, 

השהיה או לחילופין בדרך של  גובה התשלום העיתי זמני של שינויבדרך של  הפירעון

 . במקרה האחרון ימליץ הממונה שמשך תכנית הפירעון יוארךזמנית של תכנית הפירעון

 באופן תואם לתקופת ההשהיה. 

    

 ו לתגובתו לפי החוק א להכרעתוטיפול הממונה בבקשות המוגשות  .3

במקרים בהם הוגשה הבקשה לממונה על ידי חייבים שעומדים בקריטריונים לעיל וטרם  .3.1

 בהתאם לנסיבות המקרה,, ניתן בעניינם צו לשיקום כלכלי, ישקול הממונה בחיוב

או  בהליך על ידי הממונה קבע לחייבנלהפחית באופן זמני את גובה התשלום העיתי ש

 .מעמידה בחובת התשלומים זמני פטור לתתלחילופין 
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והוגשה בקשה לשינוי חובת תשלומים  אשר כולל במקרים בהם ניתן צו לשיקום כלכלי .3.2

, ישקול הממונה ,זמני של גובה התשלומים החודשיים שנקבעו בצו לשיקום כלכלי

 )ג( לחוק.170בהתאם לסעיף לבקשה כאמור, בחיוב להיעתר  בהתאם לנסיבות המקרה,

ניתן צו לשיקום כלכלי אשר כולל חובת תשלומים והחייב מעוניין לקבל במקרים בהם  .3.3

פטור זמני מחובות התשלומים, עמדת הממונה היא שפטור כאמור ינתן רק במידה 

. לפיכך יש להגיש בקשה בהתאמה ובמקביל תוארך תכנית הפירעון )תקופת התשלומים(

והממונה  )א( לחוק170בהתאם להוראות סעיף  כאמור לבית משפט השלום המוסמך

  .ישקול, בהתאם לנסיבות המקרה, לתמוך בבקשה כאמור

 

 חובת הדיווח של חייבים שבקשתם התקבלה .4

חודשים אודות  - קבלת בקשה כאמור לא פוטרת את החייבים מחובת הגשת הדוחות הדו .4.1

 עמידה בכל חובות ההליך המוטלות עליהם. מהכנסותיהם והוצאותיהם וכן 

 התקבלה ידווחו לממונה באופן מידי על כל שינוי שחל במצבם הכלכלי.חייבים שבקשתם  .4.2

הממונה יתייחס בחומרה לאי עמידה של חייב שבקשתו התקבלה, בחובות האמורים  .4.3

לעיל לרבות אי דיווח מידי על שינוי במצבו הכלכלי, ועשויות להיות לכך השלכות על 

 הליכי חדלות הפירעון בעניינו. 
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