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  1980- (נוסח חדש), התש"ם פקודת פשיטת הרגל

 
חוב וחבות קיימים או עתידים, ודאים או מותנים, החלים על החייב ביום מתן צו   (א)  .71

הכינוס, או שיחולו עליו לפני הפטרו עקב התחייבות מלפני מתן הצו, יהיו חובות בני תביעה 
  בע ישראלי ביום מתן הצו.בפשיטת רגל. חוב וחבות במטבע חוץ יחושבו לפי ערכם במט

נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס, בדרכים   (ב)  
ובאופן שיקבע השר; הכונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב, או הנאמן, רשאים, 
מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב של נושה לפרק זמן 

  החלטתם, אם שוכנעו כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע.שיקבעו ב
  

  – 71על אף האמור בסעיף   .72

ביעות לדמי נזק בלתי קצובים שאינן נובעות מחוזה או מהבטחה, ודרישת ת  )1(
מזונות המגיעים על פי פסק דין וזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, אינן בנות 

  תביעה בפשיטת רגל;

אדם שידע על מעשה שאפשר היה להשתמש בו להגשת בקשת פשיטת רגל   )2(
כרז פושט רגל, לא יוכל לתבוע נגד החייב ביום שהוגשה הבקשה שעל פיה הו

מכוח צו הכינוס כל חוב או חבות שחלו על החייב לאחר היום שבו נודע לו 
  המעשה.

חוב או חבות שהם בני תביעה, אלא שמחמת היותם מותנים או מכל סיבה אחרת   (א)  .73
  ישום אותם הנאמן, והנפגע בשומה רשאי לערער לפני בית המשפט. –אין ערכם קצוב 

אה בית המשפט כי חוב או חבות אינם ניתנים לאומדן הוגן, רשאי הוא להחליט ר  (ב)  
  תביעה לענין פקודה זו.-כך, ומשעשה כן לא יהיו עוד חובות בני

ראה בית המשפט כי החוב או החבות ניתנים לאומדן הוגן, רשאי הוא להורות כי   (ג)  
ענין זה, והסכום שנקבע כך שוויים יישום בפני בית המשפט וליתן את ההוראות הנחוצות ל

  תביעה.-יהיה חוב בר
היו אשראי הדדי או חוב הדדי או עסקים הדדיים אחרים תלויים בין חייב שניתן   (א)  .74

עליו צו כינוס ובין הבא לתבוע חוב מכוח הצו, ייערך לפיהם חשבון על המגיע מכל צד 
ויתרת החשבון, ולא יותר, למשנהו, הסכום המגיע מצד אחד יקוזז כנגד המגיע מהצד האחר 

ייתבע או ישולם, לפי הענין; הוראות סעיף זה לא יזכו אדם בקיזוז כנגד נכסי החייב אם בשעה 
שנתן אשראי לחייב ידע שהחייב עשה מעשה שאפשר היה להשתמש בו להגשת בקשת פשיטת 

  רגל נגד החייב ביום שהוגשה בקשה שעל פיה הוכרז פושט רגל.

העסקים הניתנים לקיזוז לפי סעיף זה תיעשה לפי מצבם ביום שבו הקביעה מה הם   (ב)  
  ניתן צו הכינוס.

כל חוב בסכום קבוע שאין לגביו הסכם לשלם ריבית או פיצוי אחר בשל פיגור   .75
בתשלום, וביום מתן צו הכינוס כבר עבר זמן פרעונו והוא בר תביעה בפשיטת רגל, רשאי 

הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שמזמן הפרעון  הנושה לתבוע עליו ריבית או הפרשי
לתקופה שמן היום שבו  –שנקבע במסמך ועד לתאריך הצו, ואם לא נקבע במסמך זמן פרעון 

נמסרה הודעה לחייב ועד לתאריך הצו, ובלבד שבהודעה נאמר שידרשו ממנו ריבית או הפרשי 
  הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית כאמור.

  

חוב שזמן פרעונו טרם הגיע ביום מתן צו הכינוס, רשאי הנושה לתבעו כאילו הוא עומד   א.75
ושים האחרים בניכוי ריבית, שתחושב מיום לפרעון מיד, והוא זכאי לדיבידנדים בשווה לנ

  הכרזת הדיבידנדים ועד לזמן שבו היה החוב משתלם בתנאים שלפיהם נוצר.
        

תביעות שהוכרו לפי פקודה זו ישולמו, בכפוף להוראותיה, בשיעור שווה לפי סכומיהם   .76
  ובלי כל העדפה.

  
  

הוצאות הניהול של נכסי פושט רגל, לרבות אגרות בית משפט, יהיו שעבוד ראשון על   .77
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ים, ואם לא שולמו בפועל לפני כל חוב יישמר סכום מספיק לשילומן מתוך הנכסים הנכס
העומדים לחלוקה; בכפוף לכך ישולמו החובות המפורטים בסעיף הבא ללא דיחוי, כאשר יהיה 

  בנכסי החייב כדי לשלמם.
לחובות המפורטים להלן יהיה בחלוקת נכסיו של פושט רגל דין קדימה לכל שאר   .78

  לפי סדר עדיפות זה:החובות 
, שמגיע לעובד 1958-שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח  (א)  )1(

וגמול תעסוקה כמשמעותו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים 
, שמגיע למשתקם כהגדרתו בחוק 2007-כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז

כל -ל, ובלבד שסךהאמור, בעד התקופה שלפני הגשתה של בקשת פשיטת הרג
 21,000השכר או גמול התעסוקה, לפי העניין, שיש לו דין קדימה לא יעלה על 

  שקלים חדשים;
אם לאחר תחילתה של שנת מס חל פיצוי, יוגדל הסכום הנקוב בפסקת משנה   (ב)

 31(א), בשיעור הפיצוי מיום תחילת הפיצוי; ההגדלה האמורה תעמוד בתקפה עד 
  בדצמבר שלאחריה;

כמשמעותם בחוק הביטוח  –לענין זה,"שנת מס", "פיצוי" ו"שיעור הפיצוי"   
  חוק הביטוח); –(להלן  1968-הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח

בינואר לפי שיעור  1-הסכום הנקוב בפסקת משנה (א) ישתנה כל שנה ב  (ג)
  התנודות של השכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח;

סם ברשומות הודעה בדבר השינויים בסכום הנקוב שר העבודה והרווחה יפר  (ד)
(ג), בעיגול לעשרת -בפסקת משנה (א) שיחולו מכוח פסקאות משנה (ב) ו

  השקלים הקרובים;

סכום שפושט הרגל ניכה במקור משכר העבודה על פי פקודת מס הכנסה ולא   )2(
  שילם לפקיד השומה;

במעלה וישולמו במלואם, ואם החובות המפורטים להלן, והם יהיו שווים זה לזה   )3(
  אין בנכסיו של פושט הרגל כדי תשלום מלא לכולם יופחתו התשלומים בשיעור שווה:

תשלומי חובה שהגיעו מאת פושט הרגל ביום שניתן צו הכינוס והוא נתחייב   (א)
החדשים שקדמו לאותו יום; "תשלומי  12בהם, או שזמן פרעונם הגיע, תוך 

עירוניים, מסים של מועצות מקומיות ותרומות שהן  מסים –חובה", לענין זה 
  בבחינת מסים המוטלות על פי פקודת העדות הדתיות (ארגונן);

 31מסיס המשתלמים לאוצר המדינה שנשומו והוטלו על פושט הרגל עד   (ב)
בדצמבר האחרון שלפני יום מתן צו הכינוס וסך כולם אינו עולה על השומה של 

המשתלמים לאוצר המדינה שפושט הרגל נתחייב בהם, שנה אחת, ומסים אחרים 
  החדשים שקדמו לאותו יום; 12או שזמן פרעונם הגיע, במשך 

דמי שכירות של שנה אחת, לכל היותר, שלפני יום מתן ההכרזה, המגיעים   (ג)
  למשכיר בעד בתים וקרקעות ששכר פושט הרגל;

ית משפט מוסמך נתנם כל כסף המגיע בעד פיגורים במילוי צווי מזונות שב  (ד)
  או מוציאם לפועל.

בית המשפט רשאי, אם מטעמים מיוחדים שיירשמו מצא זאת לצודק בנסיבות   )4(
), כולם או 3(-) ו1הענין, להורות שלא לתת עדיפות לחובות האמורים בפסקאות (

  מקצתם.
  

רגל נושה, או הטוען שהוא נושה, שבמזיד ובכוונה לרמות הגיש בהליך שבפשיטת   .223
 מאסר שנה. –דרישת כזב, או תביעה, הצהרה או חשבון שיש בהם כזב בפרט חשוב, דינו 

  

  

  

 ) 2(תיקון מס' 

  1986-תשמ"ז

 ) 2(תיקון מס' 

  1986-זתשמ"

 ) 2(תיקון מס' 

  1986-תשמ"ז

  ) 1(תיקון מס' 
 1983-תשמ"ג

 )]2(33[דין קדימה 

[תשי"ג, תשכ"ה] 
  2000- הודעה תשס"א

  הוראת שעה 
 2007-תשס"ז

  ) 7(תיקון מס' 
  2009- תשס"ט

 [תשל"ה]

  ) 2(תיקון מס' 

 ]133טענת כזב [
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  1985 -, התשמ"התקנות פשיטת הרגל

 פרק ד': תביעת חובותפרק ד': תביעת חובותפרק ד': תביעת חובותפרק ד': תביעת חובות                

    סימן א': סדר הגשת תביעת חוב

, תאומת בתצהיר של הנושה או של מי שהוא הרשה 21תביעת חוב תיערך לפי טופס   (א).76
הרשמי; תביעה שתוגש לאחר תום ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס לא תקובל,  ותוגש לכונס

 אלא אם כן הוארך המועד להגשתה כאמור בתקנת משנה (ג).
לתביעה יצורפו האסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את החוב הנתבע; ורשאי הכונס הרשמי או (ב) 

  נכון.הנאמן לדרוש, בכל עת, פרטים משלימים ומסמכים ככל שיראה ל
שבתוספת שבו פורטה  21בקשת נושה להארכת מועד להגשת תביעת חוב, תיערך לפי טופס (ג) 

תביעת החוב, תאומת בתצהיר ותוגש לכונס הרשמי או לנאמן, אם נתמנה, ויפורטו בה הנימוקים 
  לבקשתו.

ית החליט הכונס הרשמי או הנאמן, לפי הענין, לדחות את הבקשה, רשאי הנושה לערער לב(ד) 
  המשפט על ההחלטה תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לנושה.

א לפקודה והורה בית 19ה) הגיש החייב בקשה לאישור הצעת פשרה או הסדר לפי סעיף (  
שבתוספת, בשינויים  21המשפט על הגשת תביעות החוב, תוגש תביעת החוב לפי טופס 

  עיקריות לא תחול על תביעות כאמור.א לתקנות ה76המחוייבים, למי שיורה בית המשפט; תקנה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אחרים ולבדקן לפני האסיפה  נושה שהגיש תביעת חוב רשאי לעיין בתביעותיהם של נושים  .79
 הראשונה ובכל זמן סביר, בתיאום עם הכונס הרשמי או הנאמן, אם נתמנה.

  

  

  

  

  

הגשה מקוונת 

  של תביעת חוב

 

באופן  76נושה רשאי להגיש לכונס הרשמי תביעת חוב ובקשה להארכת מועד לפי תקנה   )א( א76
מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הכונס הרשמי כפי שיורה הכונס הרשמי בענייני המערכת 

ן מקוון כאמור, וביקש להאריך את המועד המחשובית; בחר נושה להגיש תביעת חוב באופ
 להגשתה, תוגש גם הבקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב באופן מקוון.

 להארכת לבקשה או החוב לתביעת לצרף הנושה ונדרש מקוון באופן חוב תביעת הוגשה  )ב(
 אתר באמצעות מקוון באופן המסמכים יצורפו, 76 בתקנה כמפורט מסמכים או תצהיר מועד

 הנושה; הרשמי בענייני המערכת המחשובית הכונס שיורה כפי הרשמי הכונס של רנטהאינט
 החוב לתביעת צורף מהם שהעתק המקוריים המסמכים את ישמור עד תום הליך פשיטת הרגל

  .שיידרש ככל, נתמנה אם, לנאמן או הרשמי לכונס ויציגם

 לפי, הרשמי הכונס לאצ התביעה קליטת מועד את יראו, מקוון באופן חוב תביעת הוגשה  )ג(
 המכויל הרשמי הכונס של המחשוב שבמערכת הפנימי בשעון שמופיעים הקבלה ושעת התאריך

  אחרת. החוב הוכיח תביעת מגיש אם זולת, התביעה הגשת כמועד, מקובלים כללים פי על

, מקוון באופן, לשולח יומצא, מקוון הרשמי  באופן לכונס שהוגשה חוב תביעת קליטת עם  )ד(
 קיבל לא); ג( משנה בתקנת כאמור התביעה קליטת מועד יצויין שבו, התביעה הגשת על אישור

הרשמי בענייני המערכת  הכונס שיורה באופן, לפנות הוא רשאי, כאמור האישור את השולח
  .לקבלו בבקשה, המחשובית

 

 הגשת תביעה

 1996-תק' תשנ"ו

 1996-תק' תשנ"ו

 1996-תק' תשנ"ו

הזכות לעיין 
 בתביעות
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  1987- , התשמ"זתקנות החברות (פירוק)

  

 פרק ח': תביעת חובות וחלוקת דיבידנדפרק ח': תביעת חובות וחלוקת דיבידנדפרק ח': תביעת חובות וחלוקת דיבידנדפרק ח': תביעת חובות וחלוקת דיבידנד
על זכויותיהם של נושים, על תביעת חובות ועל חלוקת דיבידנדים בפירוק חברה, יחולו   .53

רק ד' לתקנות פשיטת הרגל, ככל שאינן סותרות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים; הוראות פ
התאריך הקובע  -חברה בפירוק; "יום מתן צו הכינוס"  -"חייב"  -לענין זה, שינויים כאמור 

  מפרק. - (ה) לפקודה; "נאמן" 354כמשמעותו בסעיף 
 

תחולת תקנות פשיטת 
 רגל


