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  הכנסת העשרים 

  מושב שלישי 

  

  

  

  403פרוטוקול מס' 

  מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

  13:30), שעה 2017ביוני  13יום שלישי, י"ט בסיון התשע"ז (

  

  

  

  :סדר היום

  2016- הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו 

  

  נכחו:

   :חברי הוועדה

  היו"ר  –ניסן סלומינסקי 

  ענת ברקו 

  יכאלי מרב מ

  אוסאמה סעדי 

  

   :מוזמנים

 יוסף חיים זינגר  – יעוץ ןחקיקה, משרד המשפטים  , משפטן

 מיכל אלבז  – עו"ד יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים  

 ניצן מעין  – מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים  - מתמחה

 דוד האן  – הכללי, משרד המשפטים   האפוטרופוס

 בן ציון פיגלסון  – משפטים  עוזר אישי לאפוטרופוס הכללי, משרד ה

 זכריא קאסם  – רשות המיסים, משרד האוצר 

 אייל טולדו  – רפרנט ממשל ומינהל באג"ת, משרד האוצר  

 נתנאל כהנא  – רפרנט ערבויות מדינה, משרד האוצר  

 יוסף פולסקי  – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי  

 אופירה ריבלין  – פיקוח על הבנקים, בנק ישראל  

 מיכל סיני לויתן  – עוזרת היועמ"ש, בנק ישראל 

 שירלי אבנר  – עו"ד, בנק ישראל  

 ענת קרטנשטיין  – ראש אגף מימון ומיזוגים, איגוד הבנקים בישראל  

 טל נד"ב  – יועץ משפטי, איגוד הבנקים בישראל  

 לבנת קופרשטיין דאש  – איגוד הבנקים בישראל  

 רי מלי עפא – איגוד הבנקים בישראל  

 הראל אריכא  – איגוד הבנקים בישראל  

 ברכיה ברי רוזנברג  – רגולציה, איגוד הבנקים בישראל  

 מוטי אלבז  – יו״ר השדולה לרווחת הילד 

 חן המאירי  –   וחת הילדחברה בשדולה לרו

39

3



 ועדת החוקה, חוק ומשפט 
13/06/2017  

  

2 
 

2

 חן חוג׳ה  –   ברה בשדולה לרווחת הילדח

 דני מרציאנו  –   וחת הילד חבר בשדולה לרו 

 לילי לאה בורוכוב  – נציגת ארגון להב 

 אלעד עפארי  – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל   - להב 

 אסף ברקוביץ  – הכללי    האפוטרופוסמ"מ ראש תחום חקיקה, 

 יניב אינסל  – פורום חדלות פרעון, לשכת עורכי הדין  

 שי מילוא  – פורום חדלות פרעון, לשכת עורכי הדין  

 גיל סלומון  – ד חברות הביטוח  סמנכ"ל רגולציה ותקשורת, איגו

 קובי פלקסר  – יועץ משפטי, התאחדות בוני הארץ  

 עופר שפירא  – בעלים, שותף מנהל משרד עורכי דין 

 אליסה דברה  – מנכ"לית עוז בנקים לא מעל לחוק 

 ליזה בוקר  – בנקים לא מעל לחוק   - עוז  עמותת

 רועי כהן  – ים גזבר פורום סגנ 

 רחל בן רחמים סובול  – עצמאית עורכת דין 

 סלומון  מירה – מקומי  ה שלטון המרכז עורכת דין, 

 מזל נייגו  – ממונת חקיקה, לשכת עו"ד  

 בקי כהן קשת  – רבנים לזכויות אדם 

 נפתלי נשר  – עורך דין בתחום חדלות פירעון 

שדלן/ית (ח.ב הקבינט ישראל בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח  

 בישראל  
 רוביץ צח בו –

קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה ), מייצג/ת את  - שדלן/ית (עו"ד גויסקי

 לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, לשכת עורכי הדין בישראל - להב
 יעל גויסקי אבס  –

 אסף חמדני  – שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את איגוד הבנקים 

 גילי ברנר  – הביטוח בישראל   שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות

 גלילה הורנשטיין  – שדלן/ית 
  

   ייעוץ משפטי:

  גור בליי 

 ניצן רוזנברג 
  

  :ת הוועדה/מנהל

 אסף פרידמן 
  

  פרלמנטרי: רישום

  רמי בן שמעון 
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  גור בליי: 

  

  זה מקובל. 

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  יותר.  סומך עליכםפה אני 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  שאלה פרקטית: עד איזו שעה יושבים היום? 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  , לא צוחק. . מעבר לזה לא מאפשרים לי. ועד העובדים לא מאפשר לי16:00עד 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  תדבר אתי. 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  09:00- נפתחת המליאה. אנחנו יושבים מ  16:00- ראש הכנסת לא מאפשר לי כי ב- סליחה, זה יושב

  . 16:00- ם להמשיך הלאה, אבל עוצרים אותי בבבוקר ברצף והיינו יכולי

  

  גור בליי: 

  

  "סימן ג': אופן החלוקה 

  

  חלוקת נכסי קופת הנשייה 

  

חלוקת נכסי קופת הנשייה לנושים בחוב עבר שתביעת החוב שלהם אושרה ושאינם נושים    . 238

  מובטחים תהיה בהתאם להוראות סימן זה.   

  

  חלוקות ביניים

  

  ושים, מעת לעת ובהקדם האפשרי, כספים שהצטברו בידו  הנאמן יחלק לנ   (א)  . 239

  חלוקת ביניים). –ממימוש נכסי קופת הנשייה (בסימן זה     

  

לפני כל חלוקת ביניים ישלח הנאמן הודעה על כוונתו לעשות כן לכל נושה הידוע    (ב)  

  לו, אשר טרם הגיש תביעת חוב, וכן יפרסם הודעה על כך בדרך שיקבע השר.     

  

  יניים סכומים הדרושים לאחד מאלה: אמן יעכב תחת ידו ולא יחלק בחלוקת בהנ  (ג)  

  

  תשלום חוב עבר שתביעת החוב לגביו טרם אושרה;   )1(    
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  מימון הוצאות הליכי חדלות הפירעון.   )2(    

  

נושה שתביעת החוב שלו אושרה לאחר חלוקת ביניים, ישלם לו הנאמן כל סכום    (ד)  

  ". זאת לפני כל חלוקה נוספת.שלא קיבל באותה חלוקה, ו    

  

  

  יוסף זינגר: 

  

זה סעיף פשוט. סעיף שמדבר על הטכניקה של איך מייצרים חלוקה. ראוי לחלק כמה שיותר מהר.  

את   העודפים  צריך  בינייםהחלוקת  כשעושים  הנושה    לשמור את  וכשיש את  יהיו.  אחרים שאולי  לנושים 

  -   -  - מצבו ומשלמים לו האחר שמגיע אחרי זה, כמובן שצריך להשוות את 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  -  -  - אתה לא נכנס כאן לסעיפים איפה 

  

  יוסף זינגר: 

  

  לא. זו רק הטכניקה לפרוצדורה.

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  מה הכוונה? איזו חלוקה נוספת?  –(ד) כתוב "וזאת לפני כל חלוקה נוספת" - ב

  

  יוסף זינגר: 

  

  -  -  - חלוקת ביניים ואחרי זה הגיע מישהו  אתה קודם משווה. עשיתי 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  אתה מדבר על בודד כאן. מי שלא הגיש. נושה שלא הגיש. 

  

  יוסף זינגר: 

  

  -   -  - שתביעה שלו אושרה אחרי החלוקה הראשונה, לפני שמחלקים 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  שהיא אושרה לו לאחר.  ו"ו, לא באל"ף.- שלו אושרה ב

  

  יוסף זינגר: 

  

  -  -  - אושרה לו לאחר החלוקה הראשונה, לפני שממשיכים בחלוקה השנייה, צריך 
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  גלילה הורנשטיין: 

  

  עוד פעם. סליחה, לא הקשבתי. הקשבתי לשי במקרה. 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  -  -  - אתה רואה שי, אמרתי לך  

  

  שי מילוא: 

  

  יפה. אדוני יסלח לה. בבקשה, ספי.  . פעם ראשונה שהיא מקשיבה. זה חריג זה 

  

  יוסף זינגר: 

  

ל חילקתי  ראשונה,  חלוקה  עשיתי  פשוט:  דבר  להגיד  מתכוון  נושה    5- הסעיף  הגיע  עכשיו  נושים. 

עוד   מחלק  שאני  לפני  אז  מגיע.  לו  שגם  ל  100שישי  של    5- שקל  מצבו  להשוות את  צריך  אני  הראשונים, 

  הראשונים.  5- הנושה השישי למצבם של ה 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  ? למה

  

  יוסף זינגר: 

  

  כדי שיהיו כולם שווים. 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

גם חצי שנה עד שהוא יאשר ויעדכן ותהיה    יכול לקחתוזה  שרשרת    , כמו שקראתי, ישואם בהמשך

  -  -  - הכרעה ויהיה ערעור ותהיה החלטה 

  יוסף זינגר: 

  

  מונע.  לאזה 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

כותבים  בהמש את  אתם  יעמדו    –ך  העובדים  שאר  העובדים?  לשאר  נוספת  חלוקה  תהיה  לא  אז 

  ככה?

  

  אלעד עפארי: 

  

  מדובר על נושה שהגיש תביעת חוב באיחור, זו השאלה. 
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  יוסף זינגר: 

  

כשאני עושה חלוקת ביניים, אני צריך להשאיר גם חלק לנושים שתביעות החוב שלהם לא אושרו.  

  -   -  - בינתיים 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  -  -   - את זה הבנו 

  

  אלעד עפארי: 

  

  .באיחורעל נושים שהגישו  -  -  - 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

    לא רק באיחור. הם לא צריכים לקבל פרס על זה.

  

  יוסף זינגר: 

  

  קודם כל משווים לו.  – הוא מקבלבאיחור,   -  -  - 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  -  -   - צריכים לעמוד ולחכות עד שאותו עובד שישי אבל לא זאת השאלה. למה כולם 

  

  יוסף זינגר: 

  

  אני לא מונע חלוקת ביניים נוספת. 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  -   -  - כתבת. אז תגיד לי מה זה 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  -   - כדי  לכל אחד  הוא לוקח את זה בחשבון ואומר שיכול להיות שזה יאושר והוא ייתן טיפה פחות  

 -  

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

שייתן פחות, אבל הוא אומר "ולא לפני חלוקה נוספת". הוא לא יחלק עוד חלוקה. יש דיבידנד פעם  

אחת, ובפעם השנייה הוא לא יחלק דיבידנד עד שהנושה השישי לא יסגור את תביעת החוב שלו, מה שיכול  

  לקחת זמן. 
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  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

יודע לשריין. לפני שאתה  הבנתי שאתה מתכוון שא תה תשריין משהו בצד, כמו שכל אחד מאתנו 

יותר   אותו  לעשות  אולי  צריך  פה,  שהניסוח  להיות  יכול  משריין.  הבאה, אתה  בחלוקה  כל הכף  את  גומר 

  ברור, אם כי זה גם ברור. 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  זה לא ברור. 

  

  יוסף זינגר: 

  

  -  -  -   לא נכוןזה   -  -  - 

  

  סן סלומינסקי:היו"ר ני 

  

  אתה תשריין שיהיה. 

  

  גור בליי: 

  

  שבחלוקה הנוספת ייקחו אותו בחשבון ראשון. זה בעצם הרעיון. 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  כי אצל הנאמנים יהיו ויכוחים על זה. מלחמות יהיו.  אז תרשום את זה

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  לא. לא יעלה על הדעת. 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  לא יעלה. חס וחלילה.

  

  גור בליי: 

  

לנו  לגבי    הייתה  (ג)(  סיטואציההבנת ההערה  יחלק  1של  ידו ולא  ), הנאמן, פה כתוב: "יעכב תחת 

  ;". תשלום חוב עבר שתביעת החוב לגביו טרם אושרה) 1( בחלוקת ביניים סכומים הדרושים לאחד מאלה: 

  

גם סייג1( 132בדין הקיים, בסעיף   כולל  שלא הייתה להם שהות מספקת להגיש את    ), כתוב שזה 

טרם   אך  הוגשה  אומר  זה  אושרה"  "טרם  האם  השאלה?  מה  אומרת,  זאת  אותן.  לבסס  או  תביעותיהם 

  אושרה או שנכלל בזה משהו שאני יודע שהוא בדרך או מתעכב מסיבה כזו או אחרת? 
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  יוסף זינגר: 

  

  . לא בהכרח

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

רמת סיכוי מסוימת שזה יאושר.    ריין זה רק על דבר שאני יודע שהוא קיים ושישמה שאני צריך לש

אני לא יוצא מתוך הנחה שבטח יש עוד כמה תביעות ואני שומר לי קנעפעל בצד, אלא אני אומר שאני יודע  

  שיש ויש לי גם רמת סבירות מסוימת שזה יאושר, אז אני משריין. אחרת אין לזה סוף, איך אני יודע כמה 

  עוד יהיו? 

  

  יוסף זינגר: 

  

  -  -  - חוץ  הסעיף הזה לא בא לשנות מהמצב הקיים

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  אבל זה לא ברור. 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  רגע, תנו לו, הוא מתוודה. יש וידוי. הוא מחפש את זה. מה החוק אומר? 

  

  יוסף זינגר: 

  

  הגיע תביעת חוב, אני צריך לקחת את זה בחשבון.שאם עכשיו אני יודע שצריכה ל יש סעיף שאומר 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

סבירות   ברמת  מניח  גם  ואתה  יודע  אתה  לדעת.  רוצים  שאנחנו  מה  זה  יודע.  אתה  אחוז,  מאה 

  -  - מסוימת שיש לה סיכוי להתקבל, אחת אין לזה סוף. אז זה רק צריך לבוא לידי ביטוי 

  

  יוסף זינגר: 

  

  קוח בית המשפט.תחת פי -  -  - 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  -  -  - לבוא לידי ביטוי כאן כי כאן זה לא ברור  -  - 
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  גור בליי: 

  

גם כאלה שלא הייתה להם שהות מספקת להגיש את    ) כתוב1( 132בסעיף   שצריך להביא בחשבון 

שהוא  סיטואציה  למשל  אומרת,  זאת  עליהן.  חולקים  היו  אם  אותן,  לבסס  או  שחלק    תביעותיהם  יודע 

  מהנושים הרלוונטיים לא הביאו לו עדיין את תביעת החוב והוא צריך לקחת את זה בחשבון. 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  לאלה שכבר הוא הכריע בתביעת החוב שלהם?  למה לא לחלקאבל 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  חלק בצד.  שומריםהוא אמר שמחלקים, אבל 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  -  -   - וז, שומרים. יש גם חלוקה שלישית לפעמים. אין לי בעיה עם לשמור, יש לי בעיה מאה אח 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  שיש. תלוי כמה כסף יש שם. לא בטוח 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  במגה היו שלושה אישורים.  לפעמים קורה.

  

  גור בליי: 

  

  השאלה אם "טרם אושרה" זה ברור שזה כולל גם את זה?

  

  יוסף זינגר: 

  

. כמובן שזה תלוי אם זה לא הוגש ואני  הוגשה  אושרה" יכולים לכלול גם טרם  טרםבעיני המילים "

  -   -  - סתם חולם אולי 

  

  גור בליי: 

  

  ברור.

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  יש איזו רמת סבירות. אם מישהו מגיש סתם משהו הזוי שאין לו שום סיכוי, אני   -  -   - לא רק שהוא 

  לא רוצה שבגין זה תשריין. 
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  גלילה הורנשטיין: 

  

תתקן את זה. זה לא ברור. באמת יהיו לנו שאלות עם הנאמנים שיגידו: לא נחלק. קח לדוגמה את  

בסיבוב הראשון ולא הגישו כמה תביעות חוב, אז לא יהיה    85%מגה: היו שלושה סיבובים של תשלומים,  

  -  -  - תביעות חוב? לא. היה סיבוב שני איש לא הגישו  100- סיבוב שני בגלל ש

  

  יוסף זינגר: 

  

  ההערה הזאת התקבלה. 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  החלק היחסי.  -  -  - 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  לשמור זה בסדר. 

  

  יוסף זינגר: 

  

בעיני המילים "טרם אושרה" כוללות כל דבר שהוא    -   -   - אנחנו מנסים    -   -   - והתקבלה. לסעיף    -   -   - 

  -  -  - האישור. כמובן לפני 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  -   -  - משהו הזוי שאתה יודע שאין שום   ולא סתםכן, אבל צריכה להיות איזו סבירות  

  

  גור בליי: 

  

, כי כרגע כתוב "תביעת החוב לגביו טרם אושרה", משתמע מזה שזו רק  ברמת הנוסחנפתור את זה 

  ושרה. תביעת חוב שמונחת בפני הנאמן ועוד לא א

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  -  - שמונחת וגם יש סיכוי איזשהו שיתקבל משהו ממנה 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  והחלוקה לא תיפסק. 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

לא משהו הזוי לגמרי. אני לא רוצה שנעצור כספים רק בגלל שסתם מישהו החליט לנסות, מה    -   - 

  .אכפת לו, ויגיש. תנסחו את זה
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  יוסף זינגר: 

  

  . ננסח

  

  שי מילוא: 

  

זו ודאות. אבל    –מישהו אמר לי אתמול: תשמע, אני מחר אגיש לך. וזה לא הגיע    –יש אלמנטים  

  -  -   - אם אנחנו משאירים את זה שצפוי אולי בכלל 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

ר. אמרתי שימצאו רק את  שי, ביקשתי שני דברים: א', שידוע על זה; ב', שגם יש סיכוי שזה יאוש

  הנוסח של זה. 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  ולא להפסיק חלוקה. 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  שפירא קיבל זכות דיבור. 

  

  עופר שפירא: 

  

הודעות  שלוח  ל נאמן צריך  (ב), מה שכתוב בהצעה זה שלפני כל חלוקת ביניים, ה239:  עניין פרקטי

, מי שהוא נושה ויודע על  קטיבילקו  של חדלות פירעון זה הליך  הליך  עה.וגם לפרסם הוד  נושה הידוע לו  לכל

  הנשייה, יודע לעקוב אחרי הנשייה. זה נראה על פניו לא מוצדק, לפעמים יש מאות נושים.

  

  יוסף זינגר: 

  

  -  -  - דיבידנד ראשון, יפרסם  -  -  -   (ב) היום.130זה סעיף  

  

  עופר שפירא: 

  

  רק תקשיב להערה, ספי. 

  

  סף זינגר: יו

  

  .וישלח לכל נושה שצוין בדוח כפושט רגל ולא תבע את חובו

  

  שי מילוא: 

  

  זה משהו אחר.  צוין בדוח
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  עופר שפירא: 

  

  -   -  - אם אני יודע שהוא קיים, אפשר. אבל  -  -  - 

  

  שי מילוא: 

  

  -  -  - אנחנו לפעמים צריכים לבצע 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  הדיבור.   שי, שפירא קיבל את זכות

  

  : עופר שפירא

  

כתוב שזה    238- רק להשמיע את ההערה. קודם כל, הכוונה הייתה מן הסתם לנושה מאותו סוג. ב

אבל    –  בכל זאת מצומצם  –חל על כל חלוקה לנושים שהם לא נושים מובטחים. ברור שאם יש דין קדימה  

  -  -   - מובטחים וזה לא הגיוני בכלל דימה, אתה לא צריך לתת הודעות לנושים לא אם עושים חלוקה לדין ק

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  למישהו שלא באותו סוג, לא צריכים לתת הודעה. 

  

  : עופר שפירא

  

ב  הכוונה  הדבר  239- אז  אחר.  מסוג  נושים  לא  סוג,  מאותו  לנושים  הודעה  הייתה  מקרה  בכל  (ב) 

וממילא כל מי שעוקב אחרי התיק  השני זה שנראה ברמה הפרקטית שמספיק לתת הודעה בדרך שתיקבע  

א  יעקוב  חוב,  תביעת  להגיד  שצריך  שיודע  מי  תהיה  ובמיוחד  שלא  הגיוני  לא  זה  שניתנות.  ההודעות  חרי 

  חלוקה כי בית משפט יחכה למישהו שנתנו לו הודעה מיוחדת והוא לא טרח להגיש תביעת חוב. 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  יש גם פסק דין על זה. 

  

  גור בליי: 

  

  בפרקטיקה? מה קורה (ב). בפועל, 130- זה מופיע היו ב 

  

  עופר שפירא: 

  

בכללים.    והמחשבה   קולקטיבי  הוא  ההליך בפועל   עמד  שלא  מי  על  ולא  הכלל  על  להיות  צריכה 

ש היא  מסוים המחשבה  זמן  לך  נסיבות    יש  יש  האלה. אם  בזמנים  ותעמוד  שנה,  חצי  חוב,  תביעת  להגיש 

כה, אבל ברמת העיקרון אתה צריך לעמוד בכללים. עכשיו יש קופה לחלוקה  מיוחדות, אתה יכול לקבל אור

 -  -  -  
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  יוסף זינגר: 

  

  בפרקטיקה? לא מקיימים(ב) שאותו העתקנו, 130את סעיף  

  

  עופר שפירא: 

  

  -   -  - רואה  בעל תפקידאם אתה יודע בפועל אם יש מישהו שמופיע, שגם 

  

  גור בליי: 

  

  ע לו אישית? אתה מודי

  

  שפירא:  עופר

  

זוכר  לא  אני  להליך.  צד  הם  הגורמים האלה  כלל  הודעה    בדרך  שתינתן  לחכות  צריך  הליך שהיה 

  למישהו שלא טרח לבוא לתוך ההליך עצמו. 

  

  אלעד עפארי: 

  

את כל החובות,  חייב ממילא לפרט  שאמרתם, מכיוון שיחיד פושט רגל    130יחד זה סעיף    -   -   - צריך

אליהם.   לפנות  יכול  דיבידנד    תאגיד באז אתה  לפני  כזאת. החובה בתאגיד  פנייה    –אין חובה  פרסום, לא 

  ושים. לנ

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  -  -  - של העליון שאומר  פסק דיןיש 

  אלעד עפארי: 

  

  -  -  - פה בעל תפקיד ילכן זה גם לא הגיוני כי מא 

  

  עופר שפירא: 

  

  ם. מאות נושייש לנו תיקים שיש בהם המון, יש 

  

  גור בליי: 

  

  -  -   - אז אבחנה בין יחידים לתאגיד, אז אולי אפשר 

  

  יוסף זינגר: 

  

  -  -   - לכולם  -  -  - 

  

51



 ועדת החוקה, חוק ומשפט 
13/06/2017  

  

71 
 

71

  גלילה הורנשטיין: 

  

דין   יש פסק  רוצה שתקשיב.  שלא הצטרף    -   -   - ספי, אני  נושה  זה:  על  אומר  תשמע מה שהעליון 

פשרות לתבוע את חובו.  להסדר במועד, לא תבע את חובו בדרך שנקבעה או שחובו לא הוכר, החמיץ את הא

  זה פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון. אתם עושים עכשיו סיבוך שלא נצא ממנו בחיים.

  

  גור בליי: 

  

  נכתוב "יפרסם הנאמן הודעה על כך בדרך שיקבע השר". 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  טוב. הלאה. 

  

  שי מילוא: 

  

  חנו מסתדרים.אמרה שלי הקודמת שבקטן אנחוזר על הזה 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  וזהו. נכון. נעשה כמה קטנים כאלו 

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  כל כך קטן. זה לא קטן. חלוקה ל כספים זה לא קטן. לאזה 

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  לפחות תחזור ותגיד שהצלחת.

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  זה לא קטן, זה גדול. 

  

  מוטי אלבז:

  

דיבידנדים ראשונים. זה לא מקובל, יש כמה תיקים שמתנהלים    לקבע את המועדים לחלוקת ך  צרי

ה שאתם אומרים  . מ-   -   - במועדים. זה לא קיים. צריך שזה יהיה ברור במועדים    -   -   - שנים וצריך לקבע את  

  -  -  - על להשאיר, זה לגבי תביעות שהוגשו ויש עליהן ערעורים, את זה כן צריך לשריין בצד  

  

  היו"ר ניסן סלומינסקי:

  

  טוב. זה כתוב. מאה אחוז. 
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  מוטי אלבז:

  

  -  -  - צריך לקבע את זה. היום זה  

  

  יוסף זינגר: 

  

  האפשרי".  בהקדםכתבנו "

  

  מוטי אלבז:

  

  -  -  - תקבעו את המועדים לחלוקה 

  

  גור בליי: 

  

  חלוקה סופית "

 
  ה אשר לדעת הנאמן אפשר  לאחר השלמת המימוש של כל נכסי קופת הנשיי  (א)  . 240

  חלוקה סופית).  –לממשם, יחלק הנאמן את היתרה לנושים (בסימן זה     

 
הוכרעו    (ב)   שטרם  חוב  תביעות  שהגישו  מי  לכל  הנאמן  יודיע  לפני החלוקה הסופית 

להם      ויקצוב  סופית,  חלוקה  לחלק  כוונתו  על  דעתו,  להנחת  תביעותיהם  את  ביססו  ולא 

  ". ביעותיהם.בהודעה זמן לביסוס ת    

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

  עד מתי? 

  

  גור בליי: 

  

משרד   על  גם  מקובלת  שהיא  מבין  שאני  הדברים  סדר  את  להבהיר  הצעה  יש  (ג)  קטן  בסעיף 

 המשפטים. 
    

לאחר שיכריע הנאמן בכלל תביעות החוב, ולאחר שחלף המועד להגשת ערעור על    (ג)"  

הודעה על כוונתו לבצע חלוקה סופית; השר , יפרסם הנאמן  215החלטותיו כאמור בסעיף      

  .".רשאי לקבוע הוראות לעניין המועד והדרך למתן ההודעה     

  

  גלילה הורנשטיין: 

  

לך, ספי. זה ייקח שנתיים, שלוש, עשר עד שיראו שקל   לזה סוף, מה שאתה כותב כאן, תדע  אין 

 אחד. למה אחרי זה עוד צריך להודיע? למה? 
  

  יוסף זינגר: 

  

  . הדין הקיים זה גם
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