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נוהל טיפול הממונה בבקשה לאשר מימוש נכסי קופת הנשייה בתקופת 
 הביניים

 

  מטרת הנוהלרקע ו .א
 

הוא  )להלן: "החייב"(יחיד המתנהלים בעניינו של בהליכי חדלות פירעון  אחד מתפקידי הנאמן .1

-(5)ב()130כפי שנקבע בין היתר בסעיפים  ,מימוש נכסי קופת הנשייה לשם חלוקתם בין הנושים

 )להלן: "החוק"(.  2018-חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"א לחוק 230 -ו 227(, 6)

ה ממועד מתן , החלבין תקופת הביניים ,בדיל בכל הנוגע למימוש נכסי קופת הנשייהמחוק ה .2

לתקופה שלאחר מתן הצו לשיקום  ,לשיקום כלכלי מועד מתן הצוועד ל לפתיחת הליכיםהצו ל

 . כלכלי

לתכנית  והגשת הצעת הממונה על ידי הנאמן מצבו הכלכלי של החייב בדיקת לאחר סיום .3

תוכנית  ,במסגרת הצו לשיקום כלכלי, בע בית המשפט לחייבוק ,לשיקום כלכלי עבור החייב

, בין היתר, הוראות בנוגע לנכסים שיכללו תללוכ . תכנית זולפירעון חובותיו ולשיקומו הכלכלי

( לחוק. על הנאמן לממש את 3)-(2))ב(161בנכסי קופת הנשייה ולאופן מימושם כאמור בסעיפים 

 .קבע בית המשפטכפי ש הנכסים בהתאם להוראות הצו לשיקום כלכלי

 נכסי קופת הנשייה,ביחס למימוש רבה לעומת זאת, במהלך תקופת הביניים יש לנקוט זהירות  .4

השיקולים בנוגע לחייב טרם נדונו כלל ב, כך שלא יפגעו באפשרות לשיקומו הכלכלי של החייב

הביניים כי הנאמן לא יממש בתקופת לחוק  159בסעיף  נקבע לכן .בפני בית המשפטוליכולותיו, 

 אלא באישור מראש מאת הממונה. ,נכס מנכסי קופת הנשייה

מטרת נוהל זה היא להסדיר את טיפול הממונה בבקשה למימוש נכס מנכסי קופת הנשייה  .5

 . זו ול דעת הממונה והנסיבות בהן יינתן אישורו לבקשהבתקופת הביניים ואת שיק
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 גדרותה .ב
 

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

 ;יחיד - "חייב"

, בהתאם לממש נכס מנכסי קופת הנשייה בתקופת הביניים שהוגשה לממונה קשהב – "הבקשה"

 ;לחוק 159לסעיף 

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

 ובתקנות. תהא המשמעות שיש להם בחוקלמונחים אחרים 

 

 
 

 בהליכי חדלות הפירעון  יר הזמןצ .ג
 

 

 
 ישור הממונהא .ד

 

, בין בתקופת הביניים לבית המשפט נתונה הסמכות לאשר את אופן מימוש נכסי קופת הנשייה .6

האישור יינתן בדרך כלל במסגרת הצו לשיקום ) כלכלישיקום ל ן הצומת ה שלאחרובין בתקופ

  .(כלכלי

 נדרש לפי החוק ,קופת הנשייהבמכירת נכסי  בתקופת הבינייםבשל הזהירות שיש לנקוט  .7

ר חלאישקל ר והאישמתן  .בכתב בלבד ןתניי הזאישור  .של הממונהנוסף מקדמי  אישור 

  .נאמניםו באמצעות אתר א באמצעות הממונט בכתבבקשה  לממונה שתוגש
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 בקשה והמסמכים שיש לצרף להה .ה

 

המיוחדים לממש, את הנימוקים מבקשים אותו שהבקשה תפרט, בין היתר, את פרטי הנכס  .8

אומדן של שווי הנכס ושל הבקשה תכלול וכן  ,המצדיקים את מימושו במהלך תקופת הביניים

הנזק שעשוי להיגרם לקופת הנשייה מהשהיית המימוש, לרבות, במידת האפשר, אסמכתאות 

 . מתאימות

 . לבקשה את עמדת הנאמןתצהיר לבקשה וכן  לצרףיש  ,נו הנאמןבמקרה בו המבקש אי .9

 

 תגובות לבקשה .ו
 

צדדים העלולים להיפגע ל לתת, שיקול דעתו , לפיההממונ רשאיטרם מתן החלטה בבקשה,  .10

. צדדים כאמור יתבקשו להמציא את עמדתם אישור הבקשה הזדמנות להגיב בעניין זהמ

 לבקשה תוך זמן קצר, בהתאם לדחיפות הבקשה. 

 

 השיקולים למתן אישור הממונה והנסיבות בהן יינתן .ז
 

מנכסי קופת הנשייה בתקופת הביניים. עם זאת, אישור  יםמכירת נכסר הממונה לא יאש ,ככלל .11

כאמור יינתן במקרים חריגים שבהם עולה כי קופת הנשייה עלולה להינזק מהשהיית מימוש 

מדובר בנכסים פסידים או נכסים אשר המשך החזקתם על ידי הנאמן או יהיה הנכסים. לרוב 

 הפסד כלכלי לקופת הנשייה.  עלולה ליצורהחייב 

אישור כאמור עשוי להינתן גם במקרים חריגים בהם עולה צורך במימוש נכס מנכסי קופת 

  יה לשם מימון ההליכים בתיק.יהנש

יובהר, כי הממונה לא יאשר מימוש של נכס מנכסי קופת הנשייה כאשר אין במימוש תועלת  .12

 לקופת הנשייה או שתועלתו מזערית.

יבחן הממונה אם קיימות י ,בשיקומו של החייבבמידה ומדובר בנכס שמימושו עלול לפגוע  .13

ההליך, צרכי למימון לחלופין לנושים או שווי הנכס שמימושו מתבקש להחזר חלופות אחרות 

 יש בהן כדי לייתר את מימושו הנכס )כגון פדיון הנכס(.ואשר 
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