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ושיקום כלכלי נוהל הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון 

 שהתקבלו בעקבות משבר הקורונהדמי אבטלה לולמענקים בנוגע 

 בתקופת המשברשחייב זכאי לקבל  פיצויי פיטוריםביחס לו

 
 טרת הנוהל מ .א

 
למענקים או ושיקום כלכלי המעמד שיינתן בהליכי חדלות פירעון את להבהיר היא נוהל זה מטרת 

 . הקורונה משברמהמדינה בעקבות שיקבלו חייבים  דמי אבטלהל

בנוסף מתייחס הנוהל למקרה שבו חייב, אשר פוטר מעבודתו וזכאי לקבל בתקופת משבר הקורונה 

בעת שהוא מתקשה למצוא  םמכספי פיצויי הפיטורי, מבקש להעביר לידיו חלק םפיצויי פיטורי

 עבודה בשל המשבר. 

 

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

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

 הליכי פשיטת רגל לפי הפקודה או הליכי חדלות פירעון לפי החוק.  -" הליכי חדלות פירעון"

 .בהליכי חדלות פירעוןאשר נמצא  יחיד - "חייב"

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

)מענק סיוע לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( בהתאם  - "מענק סיוע לעצמאים"

 .2020 - התש"ף ,לעצמאים(

בהתאם לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )הוראות מיוחדות לעניין ביטוח  - "דמי אבטלה"

 . 2020 - התש"ף ,אבטלה(

שניתן לחייב ו/או לילדיו שפרנסתם עליו בעקבות ₪  500מענק על סך  -"מענק סיוע לחג הפסח"

 וק הביטוח הלאומי. לח 9לסעיף  בהתאםמשבר הקורונה 

 (16.03.2020)קרי מיום  על מצב חירום מיוחד הודעהה כניסה לתוקף של ממועד -"תקופת החירום"

שפרסם שר המשפטים לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום 

תקופת  תוםועד  לאותן תקנות על בתי משפט 5-ו 3בדבר החלת תקנות  1991 -מיוחד(, התשנ"א

 .ההודעה על מצב חירום מיוחד

 .חוקבאו פקודה תהא המשמעות שיש להם בלמונחים אחרים 

 נהלי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 22.04.2020תאריך: 

 תאריך עדכון: 
  1 :מספר מהדורה   12 :מספר נוהל

 און -אחראי נוהל: עו"ד הילה גולברי בר
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מענק סיוע לחג הפסח מעמד דמי אבטלה ומעמד מעמד מענק סיוע לעצמאים,  .ג

   שהתקבלו בשל משבר הקורונה בהליכי חדלות פירעון
 

נכס של  ולא יהוויועברו לידי החייב החייב זכאי לקבל דמי אבטלה שאו /ו מענק סיוע לעצמאים .1

ובכלל זה לצורך  ,של החייבלכל דבר להכנסה  וייחשבעל אף האמור, מענקים אלו  .קופת הנשייה

 לפעול לשינוי . אין באמור כדי לגרוע מאפשרות החייבביצוע התשלום החודשי החל על החייב

נוהל הכונס כאמור ב ,מיםתשלוחובת הפטור זמני מקבלת או ל גובה התשלום החודשיזמני של 

ייבים לאור התפרצות הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון בנוגע לחובת התשלומים של ח

 – נגיף הקורונה

 2-corona-procedure-https://www.gov.il/he/Departments/policies/new. 

, ככל שקיבל תשלומים אלה, דמי האבטלהעל וכן  הסיוע לעצמאים על החייב לדווח על מענק .2

 .םכהכנסה בדוח על הכנסות והוצאות שיגיש, המתייחס לתקופה הרלוונטית למועד קבלת

עלול להיחשב כמי  ,כאמור ולא פעל לקבלתם אבטלהדמי או  כאמור חייב הזכאי לקבל מענק .3

חדלות  שאינו פועל למיצוי זכויותיו ואינו ממקסם את יכולתו לפרוע את חובותיו בהליכי

 ובין היתר לצורך התשלום החודשי.   ,על כל המשתמע מכך הפירעון

שהחייב זכאי לקבל, לרבות עבור ילדיו שפרנסתם עליו, יועבר לידי החייב  מענק סיוע לחג הפסח .4

מענק  פטור מלדווח על החייב כחלק מנכסי קופת הנשייה או כהכנסה. כמו כן,ייחשב ולא 

 . כאמור

שחייב זכאי לקבל  סכומים מתוך כספי פיצויי פיטורים בקשה לקבלת .ד
 בתקופת החירום

 

בתקופת החירום ואינו מצליח להשתלב  םלקבל פיצויי פיטוריזכאי ה ,חייב שפוטר מעבודתו .5

לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה להעביר לידיו  רשאי ,במעגל העבודה בשל מצב החירום

 . הדרושים לו או למי שפרנסתם עליו םסכומים מתוך כספי פיצויי הפיטורי

 לער זה יפעל הממונה . בהקשיש תגובתו בהתאם לנסיבות הענייןהממונה יבחן את הבקשה ויג .6

מתוך כספיי  עליו נסתושפרמי למחיית סכומים הנדרשים למחייתו ואת ה חייבעביר להמנת ל

 קופת הנשייה. בהיתרה  ותרתוה פיצויי הפיטורים

https://www.gov.il/he/Departments/policies/new-procedure-corona-2
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