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הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות מעודכן של נוהל 

בעניין ו בירוריםובעניין ביצוע חקירות ושיקום כלכלי פירעון 

בעקבות  ים יחידיםחייב לבהליכים ש עריכת אסיפות הסדר

 הקורונה משבר

 

 מטרת הנוהל קע ור .א
 

על הציבור  שהוחלובשל ההגבלות השונות ו והשלכותיה התפרצות נגיף הקורונה בישראל לאור

הנחוצות לניהול הליכי חדלות פירעון של  ,, נוצר קושי לקיים פעולות מסוימותזה בעקבות מצב

הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון  פרסם ,במענה למצב זה בנוכחות הצדדים. ,יחידים

 הסדר אסיפות עריכת ובעניין ובירורים חקירות ביצוע בענייןנוהל  30.03.2020ביום ושיקום כלכלי 

עד לסוף חודש  ,לתקופה מוגבלת. הנוהל הוחל הקורונה משבר בעקבות יחידים חייבים של בהליכים

 .2020מאי 

הוחלט להוציא הנחיות  ,התפשטות נגיף הקורונהעם סיום תוקפו של הנוהל האמור ובשל המשך 

 חייבים של בהליכים חוב הסדר אסיפות עריכת לעניין וכן בירור או חקירה עריכת לענייןנוספות 

  בהגבלות על הציבור. החלים מעת לעת ללייםלשינויים הכוהתאמתן , תוך עדכון ההנחיות יחידים

)להלן: "תקופת  2021 שנתלמרץ  חודש לסוף עדנוהל והמתאריך פרסום  תקפותהנחיות נוהל זה 

 .למעט אם תינתן הוראה אחרת ,החירום"(

 

 גדרותה .ב
 

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

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

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

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

 לחוק.  152לפי הוראות סעיף  -"בירור"

 ושיקום כלכלי חדלות פירעוןכי נהלי הממונה על הלי
 30.3.2020תאריך: 

 01.10.2020תאריך עדכון: 
  2 :מספר מהדורה   11 :מספר נוהל

 און -אחראי נוהל: עו"ד הילה גולברי בר
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 ג לפקודה. 18לפי הוראות סעיף  -"חקירה"

 מנהל מיוחד או נאמן לפי הפקודה או החוק.   -"בעל תפקיד"

 לפי החוק. חוב נאמן לביצוע הסדר לפי הפקודה או מנהל  הסדר -"מנהל הסדר"

 ., לפי הענייןחוקבאו פקודה תהא המשמעות שיש להם בלמונחים אחרים 

 

 בירור וקירה ח .ג
 

 באמצעות מכשירים טכנולוגיםאו בירור יום חקירה ק .1

באמצעות  אלא ,לחקירה או הבירור הצדדיםשלא בנוכחות  ויכול שיעש או בירור קירהח .1.1

במידה וזאת  ,העברת תמונה בזמן אמתומכשירים טכנולוגים שמאפשרים העברת קול 

 .  בעל התפקיד סבור שניתן לבצעם באופן זהו

במקרים בהם סבור בעל התפקיד שלא ניתן לבצע את החקירה או הבירור יובהר כי  .1.2

בעל התפקיד יקיים את החקירה או הבירור  ,אמורכ םטכנולוגיבאמצעות מכשירים 

החלות בתקופת הרלוונטיות  הגבלותבהתאם לבנוכחות הצדדים לחקירה או הבירור 

 . החירום

 1.3 -ו 1.2לבצע את החקירה או הבירור כמפורט בסעיפים בכלל במקרים בהם לא ניתן  .1.3

  להלן.  3.2יש לפעול כאמור בסעיף לנוהל זה 

 ודעת הזימוןה .2

וכן  את האדם שהשתתפותו נדרשת ,לפי העניין ,בירורהעל התפקיד יזמן לחקירה או ב .2.1

  .ככל והוא מיוצג ,את בא כוחו

באמצעות  ,ובמידה ולא ניתן לעשות כן ,שליחת דואר אלקטרוני הזימון ייעשה באמצעות .2.2

 . שיחת טלפון שתתועד על ידי בעל התפקיד )להלן: "הודעת הזימון"(

 במסגרת הודעת הזימון יציין בעל התפקיד את מועד ואת אופן ביצוע החקירה או הבירור .2.3

   הדרוש בהקשר זה בהתאם לפקודה או לחוק. נוסף מידע  כלוכן 

 תייצבות לחקירה או לבירורה .3

יכולים אינם  ,או עורך דינו לחקירה או לבירור, נדרשת אדם שהשתתפותוהמידה וב .3.1

הודעת אותו פירט בעל התפקיד ב יבשל קושי בשימוש באמצעי הטכנולוג בהלהשתתף 

או מטעם אחר במקרה שהחקירה או הבירור אמורים להתבצע בנוכחות זימון, ה

לפני המועד שנקבע לחקירה או יודיעו על כך לבעל התפקיד בהקדם האפשרי והצדדים, 

 לבירור וכן יפרטו את הנימוקים לכך. 

ולא ניתן לבצע את החקירה  במידה ומצא בעל התפקיד כי הנימוקים שהועלו מוצדקים .3.2

לביצוע אופן אחר ינסה למצוא  ,לעיל 1או הבירור באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 

הבירור עד קיום החקירה או  , ידחה אתובמידה והדבר לא ניתןהבירור או החקירה 

 . מהדרכים העומדות לצורך זה תלבצעם באח יהיה בו ניתןהקרוב ביותר למועד 



 

 5מתוך  5עמוד 

 

באמצעות מכשירים  בירורלאדם שהשתתפותו נדרשת לא יתייצב לחקירה או הככל ו .3.3

נימוקים מ או בדרך אחרת שנקבעה בהודעת הזימון מבעל התפקיד,  טכנולוגיים כאמור

 הדבר כאי התייצבות לחקירה או לבירור.    יחשב ,אינם מוצדקיםש

 באמצעות מכשירים טכנולוגיים הלך החקירה או הבירורמ .4

על התפקיד יוודא במהלך החקירה או הבירור כי התקשורת בין הצדדים המשתתפים ב .4.1

 תקינה. באמצעות המכשירים הטכנולוגיים 

ויחולו בהקשר זה  יתועדו בפרוטוקולבאמצעות מכשירים טכנולוגיים בירור  ואחקירה  .4.2

  ההוראות החלות על חקירה או בירור בהתאם לדין.

 

 חייב יחידשל הסדר חוב  לאישור סיפותא .ד
 

 הפקודה או החוק לפי יב יחידישל ח הסדר חובלאישור אסיפות כינוס ועריכת הממונה בנוגע לעמדת 

  בתקופת החירום היא כדלקמן: )להלן "אסיפות הסדר"(

ובלבד שהחייב לא חזר בו  בתקופת החירוםראוי שלא לדחות כינוס ועריכת אסיפות הסדר  .1

 מהבקשה להבאת ההסדר לאישור הנושים.  

באמצעות מכשירים טכנולוגים שמאפשרים העברת  בתקופת החירום אסיפות הסדרלערוך  ניתן .2

באופן זה.  לערכןסבור שניתן  ומנהל ההסדרוזאת במידה  ,העברת תמונה בזמן אמתוקול 

או אדם  ,בין אם מדובר בנושה עצמו ,באסיפה מסוג זה יהיה נוכח נציג אחד מטעם כל נושה

 בהתאם להוראות מנהל ההסדר. ,אחר מטעמו ככל והמציא ייפוי כוח תקף טרם כינוס האסיפה

 ,יובהר, כי במקרים בהם חלק מהנושים אינם יכולים להשתתף באסיפות ההסדר באופן האמור

באופן ועד למועד  ,בכתב למנהל ההסדר סדר החוב המוצעהבנוגע ל יוכלו לשלוח הצבעתם הם

כאמור יחולו כל ההוראות החלות הסדר  ותאסיפכינוס ועריכת על  מנהל ההסדר.שיודיע כפי 

 בשינויים המחויבים. ,ת בנוכחות הנושיםוהמתקיימהסדר  ותעריכת אסיפכינוס ועל 

באמצעות מכשירים את אסיפות ההסדר  לערוךלא ניתן ומנהל ההסדר סבור שבמידה  .3

 ,ניתן לקבל את הצבעתם של הנושים בנוגע להסדר החוב המוצע בכתב ,טכנולוגיים כאמור

   ת הסדר.אסיפכעריכת תיחשב  צבעה כאמורבאופן ועד למועד כפי שיודיע מנהל ההסדר. ה

או  ,באופן האמור לעילבמידה ותוגש בקשה לבית המשפט המוסמך לעריכת אסיפות הסדר  .4

הרי שבכפוף לשאר הוראות הדין, מדיניותו הכללית,  קיומן כאמור, לאישור הסדר בעקבות

  הממונה לא יתנגד לבקשה.  ועמדתו הספציפית באותו הליך,

על ידי מנהל ההסדר להודעתו שתוגש לבית יצורף שנערכה כאמור תיעוד האסיפה העתק מ .5

 די מנהל ההסדר. בייישמר  תיעוד האסיפה ההסדר.בדבר תוצאות אסיפות המשפט 
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