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   לבקשת חייברגל הלב בהלי� פשיטת דרישת תו�

  מאת

  *עומר קמחי

בפרט כאשר אלה מוגשי� ביוזמת , עקרו� תו� הלב הוא עקרו� מרכזי בהליכי פשיטת הרגל

והיא שזורה כחוט השני לכל אור� , דרישת תו� הלב מופיעה מספר פעמי� בפקודה. חייב

. טת הרגל וכלה בבקשת ההפטרדר� ההכרזה על פשי,  החל מהבקשה לצו כינוס–ההלי� 

ובוח� הא� היא עולה בקנה אחד ע� התכלית של , המאמר מנתח את הפסיקה הענפה בנושא

  . הליכי פשיטת רגל

כפי , "חסד לחייב"הטענה המרכזית במאמר היא כי תכלית הלי� פשיטת הרגל אינה רק מת� 

, משקיות�רתיותלהפטר בפשיטת רגל יש תועלות חב. שרואה אותו פעמי� רבות הפסיקה

מפחית את תשלומי הסעד שהחברה משלמת , משו� שהוא מחזיר חייבי� למעגל העבודה

פסיקה שרואה את דרישת תו� הלב רק כמכשיר . ומתמר� אות� לייצר הכנסות, עבור�

חייבי� שלא עומדי� " מענישה"ו, לבדיקת ניקיו� כפיה� של חייבי� תו� כדי ההלי�

היא . מיצה את התועלות החברתיות שנית� להפיק מההלי�מח, בסטנדרט ההתנהגות הנדרש

ובכ� מונעת מחייבי� , מצמצמת במידה רבה מדי את יכולת� של חייבי� לקבל הפטר

  . לא רק לטובת� האישית אלא ג� לטובת המשק בכללותו–פוטנציאלי� להשתק� 

   .רגלדרישת תו� הלב בהלי� פשיטת ה. ב. הלי� פשיטת הרגל ממעו� הציפור. א .מבוא

יציקת תוכ� לתו� מונח . 2; תנועת המטוטלת בתפיסת ההלי� של פשיטת הרגל בישראל. 1

ריכו� דרישת תו� הלב בתקופה הראשונה לעומת ההקשחה . 3; תו� הלב בפשיטת רגל

פערי אינפורמציה ובעיית . 1 .הרציונל בדיני פשיטת רגל קוגנטיי�. ג. בתקופה השנייה

מסקנות לדרישת תו�  .ד. החצנות חיוביות. 3; קוגניטיביי�כשלי� . 2 ;הבחירה השלילית

שינויי� בדרישת תו� הלב בדי� . 2;  עונשי או שיקומי–משמעות תו� הלב  .1 .הלב

  .סיכו�. ה. הישראלי

  מבוא

 בהגיעה לגיל זה ביקש ממנה 18.1צרותיה הכלכליות של ליאת בוגני� החלו כשהייתה בת 

משו� שהוא עצמו לא היה יכול לקבל , החדשה שהקי�אביה להיות בעלת המניות בחברה 

שלא הבינה בעסקי� והאמינה בכוונותיו , הבת. אשראי מהבנק בשל כישלו� עסקי קוד�

 
המאמר הוצג בכינוס שנער� לכבוד הנשיא היוצא . אוניברסיטת חיפהבהפקולטה למשפטי� , מרצה בכיר   *

, אלעד עפאריל, מירב מאיריל, לעידו עינת, ולמשתתפיו  ברצוני להודות למארגני הכינוס.אשר גרוניס
על הערות מועילות שנתנו להצעת ,  ויסנברג וארז גוטוטרשיר, משפטי�נורית עירוני ולעורכי כתב העת ל

שעזר במחקר למאמר ותר� תרומה , תודה מיוחדת לעומר זלצברג. המחקר ולטיוטות קודמות של המאמר
 .רבה

 ).25.4.2004, פורס� בנבו (הכונס הרשמי' בוגני� נ 409/03) 'מחוזי חי(ר "ראו פש  1
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הסכימה להיות בעלת מניות וא� לתת לחברה ערבות אישית א� שלא , הטובות של אביה

בת ג� התבקשה ה, כשהחברה נקלעה לקשיי�, בהמש�. הייתה מעורבת בניהול בפועל

וכ� , קי� לא היה כיסוי'היא הסכימה א� שלצ. קי� אישיי� לטובת החברה'לחתו� על צ

ח לנושי� " ש750,000� ליאת בוגני� מוצאת עצמה חייבת כ20בגיל . הלכו חובותיה ותפחו

מטרתו של , כפי שיובהר בהמש�. והיא מגישה בקשה לפשיטת רגל, )בעיקר בנקי�(שוני� 

על מנת ) למחוק את חובותיה�(מהחובות  תת לחייבי� הפטרהלי� פשיטת הרגל היא ל

אול� למרות מטרה חשובה זו בית המשפט מסרב להכריז על . לאפשר לה� לפתוח ד� חדש

משו� שיצרה את החובות ביודעה ,  הוא קובע שהיא חסרת תו� לב2.בוגני� פושטת רגל

יחרה לשל� תשלומי� לזאת יש לצר� ג� את העובדה שבוגני� א. שלא תוכל להחזיר אות�

כשבכ� יש ניצול לרעה של , עתיי� שהייתה חייבת בה� במסגרת הלי� פשיטת הרגל

בקבעו שליאת בוגני� חסרת תו� לב בית המשפט מסרב להתחשב בגילה הצעיר . ההליכי�

אינה יכולה "הוא מציי� כי בהיות המעשי� חסרי תו� לב החייבת . ובנסיבות המשפחתיות

   3."ה הצעירלהסתתר מאחורי גיל

חייבי� . המקרה של ליאת בוגני� הוא מקרה מאפיי� בבקשות לפשיטת רגל של חייבי�

רבי� באי� בשערי הלי� פשיטת הרגל ומבקשי� מבית המשפט לפטור אות� מחובותיה� 

וההכרעה , במקרי� אלה על בית המשפט להכריע א� ה� זכאי� לכ� או לא"). הפטר"לקבל (

א� על א� חשיבותו של עקרו� תו� הלב .  החייבי� ה� תמי לבנעשית על בסיס השאלה א�

, בתו� הלי� פשיטת הרגל ועל א� חשיבותו של הלי� פשיטת הרגל לחייבי� ונושי� כאחד

 אי� כמעט כתיבה שמנתחת את עקרו� תו� הלב 4.הספרות המשפטית כמעט שלא עסקה בו

הקניי� או תחומי משפט , י�בניגוד לניתוח של עקרו� תו� הלב בדיני החוז(בפשיטת רגל 

של ) מאות ואלפי פסקי די� והחלטות(ואי� התייחסות ביקורתית לפסיקת� הענפה , )נוספי�

המאמר מתאר את הפסיקה . במאמר אנו מבקשי� להשלי� את החסר. בתי המשפט בנושא

בעניי� עקרו� תו� הלב מבחינה פוזיטיבית ובוח� את פרשנות� של בתי המשפט במשקפיי� 

  . י� רצוישל ד

ג� , כמו בתחומי משפט אחרי�. חלקו הראשו� של המאמר ממפה את הפסיקה בנושא

והמאמר יוצר קטגוריזציה , בפשיטת רגל פרטו בתי המשפט את סטנדרט תו� הלב לכללי�

ככלל נית� לומר שבדיקת תו� הלב נעשית בשתי תקופות . של הכללי� ומבאר אות�

בתקופה .  לפשיטת רגל והתקופה שלאחריההתקופה שלפני הגשת הבקשה: עיקריות

בית המשפט בוח� כיצד נוצרו החובות שבגינ� הוגשה , שלפני הגשת הבקשה, הראשונה

או בשל חוסר אכפתיות של , כאשר החובות נוצרו אגב פעילות פלילית. בקשת פשיטת הרגל

בתקופה . בית המשפט עלול לראות בכ� חוסר תו� לב, החייב בתו� כדי סיכו� כספי הנושי�

 
 .4' פס, ש�  2
  .ד.4' פס, ש�  3
א� אלה אינ� מנתחי� בהרחבה את נושא תו� , בספרות ספרי� ומאמרי� בתחו� פשיטת רגל קיימי�  4

מאמרו המשפיע של ; )2010 ,מהדורה שלישית (פשיטת רגלשלמה לוי� ואשר גרוניס ראו למשל . הלב
 641 כג עיוני משפט" יו� חדש לחקיקת דיני� לאכיפת חיובי��הצעת סדר: ממאסר להפטר"רו� חריס 

 דיני פשיטת רגל והחקיקה האזרחית בישראליה 'אוריאל פרוקצ; ")יו��הצעת סדר"חריס : להל� ()2000(
  .ועוד )2009 (140–134 דיני חדלות פירעו�דוד הא�  ;)1984(
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בתי המשפט בוחני� את רמת שיתו� הפעולה של החייבי� , שלאחר הגשת הבקשה, השנייה

 אינו –חייב שאינו משת� פעולה ע� הכונס הרשמי או ע� בית המשפט . ע� הכונס הרשמי

אינו מגיש דוחות או אינו משל� את התשלומי� העתיי� כנדרש במהל� , מתייצב לחקירות

במאמר אנו מזהי� מגמה של ריכו� הדרישה לתו� הלב . לבייחשב חסר תו� , ההלי�

, אשר לתקופה הראשונה. בתקופה הראשונה והקשחת הדרישה לתו� הלב בתקופה השנייה

בעיקר במקרי� שבה� , בתי משפט דווקא נוטי� לגלות סלחנות כלפי דר� יצירת החובות

ואילו ,  פשיטת הרגלחל� זמ� רב מההתנהגות חסרת תו� הלב ועד לדיו� בבקשה על הכרזת

במיוחד בנוגע לתשלומי� העתיי� , בתקופה השנייה בתי המשפט עומדי� על קוצו של יוד

  . ולדרישות הגילוי מהחייבי�

לאחר מיפוי הפסיקה והמגמות המאמר בוח� א� פרשנות הפסיקה רצויה לאור תכלית 

, גל ולמת� הפטרהמאמר מציג כמה רציונלי� אפשריי� להלי� פשיטת הר. דיני פשיטת הרגל

כל אד� בוחר , לפי הסבר זה. א� מתמקד בהסבר הנוגע להחצנות החברתיות החיוביות

אנשי� מרוויחי� שכר מהעבודה ומפיקי� תועלת . להשקיע את זמנו בי� פנאי לבי� עבודה

, לפי אישיותו, וכל אד� מוצא לו איזו� מסוי� בי� שעות העבודה לשעות הפנאי, מהפנאי

והוא יודע שג� א� יעבוד קשה מאוד אי� לו סיכוי , אשר אד� נתו� בחובותכ. 'צרכיו וכו

ברור לחייב שממילא הוא לא .  ניטל ממנו התמרי� לבחור בעבודה–לפרוע את כל החובות 

במצב כזה . ולכ� אי� לו כל סיבה לעבוד ולהתקד�, )הכול יועבר לנושי�(ייהנה מֵ�רות עמלו 

בעקבות ההפטר יהיה לחייב תמרי� לחזור . ח ד� חדשיש היגיו� חברתי לאפשר לו לפתו

ההפטר עשוי להחזיר את החייב למעגל . ולהיות יצרני במקו� ליפול לנטל על החברה כולה

להפחית את תשלומי ההעברה שהחברה משלמת עבורו ולתמר� אותו לייצר , העבודה

הסבר זה . מותוצאות אלה טובות לציבור בכללותו ולא רק לחייב עצ. הכנסות ולהשתק�

ובה� אינדיקציות חזקות לכ� שמת� , המאמר מציג מחקרי� אמפיריי�. אינו תאורטי בלבד

ההפטר מגביר יצרנות ותור� , לפי המחקרי�. הפטר אכ� מביא להחצנות חיוביות לציבור

  . לרווחה

בהקשר . ג� פרשנותו של עקרו� תו� הלב צריכה להשתנות, א� אנו מקבלי� רציונל זה

 תפקיד עונשי לעומת תפקיד – מבחי� בי� שני תפקידי� של עקרו� תו� הלב זה המאמר

במסגרת התפקיד העונשי בית המשפט בוח� א� התנהגותו של החייב מזכה אותו . שיקומי

, )שכ� מדובר בחסד של המחוקק(הפטר מקבלי� רק חייבי� נקיי כפיי� . במחיקת החובות

אינו משל� תשלומי� עתיי� או שאינו מגיש  (ולכ� כאשר חייב אינו משת� פעולה ע� הכונס

 על בית המשפט להעניש אותו ולא לאפשר לו ליהנות מיתרונות –) את הדוחות החודשיי�

. לעומת זאת התפקיד השיקומי של עקרו� תו� הלב מדגיש את התועלות החברתיות. ההלי�

לחייבי� על בית המשפט לתת הפטר כאשר הוא סבור שההפטר יסייע , לפי פרשנות זו

א� , ג� א� התנהגותו של החייב במהל� ההלי� אינה מושלמת. לעלות על דר� חדשה

  . יש לתת אותו בשל התועלות החברתיות הצפויות ממנו, ההפטר יביא לשיקו� החייב

המאמר מראה שבית המשפט מדגיש את התפקיד העונשי של תו� הלב על חשבו� 

, מצות תועלות חברתיות פוטנציאליותבשל הפרשנות העונשית מוח. התפקיד השיקומי

 �משו� שחייבי� נותרי� שקועי� בחובות זמ� רב מדי ואינ� רואי� כל אפשרות להיחל

. יותר במשפחת� ובמערכות הרווחה פחות ותלויי� חייבי� ה� יצרניי�. מהקשיי� הכלכליי�
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יד אי� הטענה שוללת תפק. המאמר אפוא קורא לייחס משקל רב יותר לתפקיד השיקומי

על הרצ� שבי� העונשי לשיקומי על בתי המשפט לייחס , אלא לפיה, עונשי לעקרו� תו� הלב

   .משקל רב יותר ליתרונות החברתיי� הגלומי� במת� אפשרויות לחייבי� לפתוח ד� חדש

את ,  את הלי� פשיטת הרגלבכלליות פרק א מתאר :המש� המאמר הוא כדלקמ�

תאר את הפסיקה בנושא תו� הלב ומזהה את הכללי� פרק ב מ. מטרותיו ואת שלביו השוני�

פרק ג מפרט את הגישות התאורטיות השונות לרציונל של . והמגמות שקבעו בתי המשפט

 של הגישות התאורטיות לפרשנות תו� השלכותיה�ופרק ד מבהיר את , דיני פשיטת הרגל

   .הלב

ה ראשונה נוגעת הער: נבקש להעיר שלוש הערות קצרות, ובטר� נתחיל בדברי� גופ�

לצור� כתיבת המאמר קראנו מאות פסקי די� שהתפרסמו . לבסיס הנתוני� של המחקר

אמנ� . שעניינ� תו� לב בהלי� פשיטת רגל, 2015במאגר פסקי הדי� של נבו עד לחודש יוני 

א� אנו יודעי� שיש החלטות ופסקי די� שאינ� מתפרסמי� , מספר� של פסקי הדי� הוא רב

מטבע הדברי� מסקנות המאמר בנוגע לדי� הפוזיטיבי מבוססות . נגישי� לנובמאגר ושאינ� 

בתו� . הערה שנייה נוגעת לזיהוי המגמות מתו� בסיס הנתוני�. רק על ההחלטות שפורסמו

על מנת . המשקפות עמדות של שופטי� שוני�, שפע הפסיקה שקראנו יש החלטות מגוונות

הדי� השתמשנו אפוא בהלכות של בית המשפט לזהות את הכללי� והמגמות בתו� י� פסקי 

א� שמספר פסקי הדי� שנת� בית המשפט העליו� הוא מצומצ� יחסית . העליו� כמגדלור

לא יכולה להיות מחלוקת שהכרעות אלו ה� הדי� המחייב , לאלו של בתי המשפט המחוזיי�

, ד נפרטכפי שעו. הערה שלישית נוגעת לרפורמות בהלי� פשיטת הרגל שבחקיקה. בתחו�

 6 והצעת חוק חדלות פירעו� שנידונה בימי� אלה בכנסת5 לחוק ההוצאה לפועל47תיקו� 

מכיוו� . מביאי� לשינויי� ניכרי� בהלי� פשיטת הרגל וביכולת� של חייבי� לקבל הפטר

, )2015עד לחודש יוני (ששינויי� אלה טר� באו לידי ביטוי בפסיקה המובאת במאמר 

לעומת זאת הניתוח . פסיקה שבמאמר אינו מתייחס אליה�הניתוח הפוזיטיבי של ה

כשאני מבקש לה� עומק תאורטי , הנורמטיבי והתאורטי שבמאמר כ� מתייחס לרפורמות

  . ולהדגיש את הצור� בשינוי המגמה באשר לתו� הלב ג� בפסיקה

  הלי� פשיטת הרגל ממעו� הציפור. א

: בי� כלפי יחידי� מתחלקת לשניי�מערכת אכיפת חיו, כמו ברוב מדינות העול�, ישראלב

 מערכת ההוצאה לפועל אוכפת חיובי� 7.מערכת ההוצאה לפועל ומערכת פשיטת הרגל

שמסיבות שונות אינ� משלמי� את חובותיה� בהגיע מועד ,  פירעו�ניכלפי חייבי� ב

ובכ� , לעקל את נכסי החייב) זוכה( באמצעות מערכת ההוצאה לפועל רשאי נושה 8.פירעונ�

 
 לחוק ההוצאה 47תיקו� : להל� (2015–ה"התשע, ) והוראת שעה47' תיקו� מס(חוק ההוצאה לפועל   5

 ). לפועל
הצעת חוק חדלות : להל� (593ח הממשלה "ה, 2016–ו"התשע,  ושיקו� כלכליחדלות פירעו�הצעת חוק   6

 ). פירעו�
 .653 'בעמ, 4ש "לעיל ה, "יו��הצעת סדר "חריס  7
 .136 'בעמ, 4ש "לעיל ה, דיני חדלות פירעו�הא�   8
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מערכת ההוצאה לפועל , כל עוד החייב לא החזיר את מלוא החוב. יפרע את חובולה

 לעומת זאת 9. עד שהחוב ישול�–מאפשרת לנושי� להמשי� ולרדו� אחרי נכסי החייב 

 מהגדרת החייב כחדל פירעו� ברור 10.מערכת פשיטת הרגל חלה כלפי חייבי� חדלי פירעו�

ומערכת פשיטת הרגל נועדה , ל הנושי�שהוא אינו יכול לשל� את מלוא החובות לכ

  . להתמודד ע� מצב זה ה� מצד הנושי� וה� מצד החייב

: להל�(פשיטת הרגל נפתח בבקשה לצו כינוס נכסי� והכרזה על פשיטת רגל הלי� 

כשעל ,  בקשה לפשיטת רגל יכולי� להגיש או החייב או הנושי�11").בקשת פשיטת רגל"

 א� בית המשפט קובע שהתנאי� 12.� מסוימי�המבקש להוכיח התקיימות� של תנאי

צו כינוס הנכסי� מעביר את נכסי החייב . הוא נות� צו כינוס נכסי�, הנדרשי� התקיימו

לפיקוחו של כונס הנכסי� הרשמי עד שיתברר א� החייב מוכרז פושט רגל או עד שהחייב 

כת� של  בה בעת צו הכינוס אוסר על פתיחת� או המש13.מגיע להסדר חוב ע� נושיו

 שני יסודות אלה של צו הכינוס 14.הליכי� משפטיי� נגד החייב אלא ברשות בית המשפט

ההליכי� מרכזי� את נכסי החייב . מגשימי� את עקרו� הקולקטיביות של הליכי פשיטת הרגל

  . ושו� נושה אינו יכול לפעול נגד החייב אינדיווידואלית, לטובת קבוצת הנושי� בכללותה

החייב , ראשית. ינוס מתחיל שלב גיבוש הנכסי� והחובות של החייבלאחר מת� צו הכ

, בדוח זה אמור החייב לפרט את נכסיו. עצמו אמור להגיש לכונס הרשמי דוח על מצב עסקיו

שיהיה אפשר להסיק מתוכו על מצבו הכלכלי של החייב ', מענ� וכו, שמות נושיו, חובותיו

חלק מהחקירה .  הכונס הרשמי פותח בחקירה נוס� על זה ג�15.ועל יכולתו לשל� לנושיו

אול� חלקה יכול להיות ג� בפנייה לצדדי� , מתבצע על בסיס המסמכי� שהעביר החייב

על מנת לגלות נכסי� שאות� החייב מנסה להסתיר או ) בעיקר גורמי� פיננסיי�(שלישיי� 

יב לשל� נדרש החי, על פי הדוח של החייב וחקירותיו של הכונס,  בשלב זה16.להבריח

 
 לאחר הרפורמה בחוק ההוצאה –דיני ההוצאה לפועל  חיי� רווה; 1967–ז"התשכ,  לפועלחוק ההוצאה  9

 ). 2010 (15–8 )29' תיקו� מס(פועל ל
 .136' בעמ, 4ש "לעיל ה, דיני חדלות פרעו�הא�   10
 .43–41' בעמ, 4ש "לעיל ה, לוי� וגרוניס  11
לבי� התנאי� הנדרשי� מגיש החייב עצמו ש הבחנה בי� התנאי� הנדרשי� בבקשת פשיטת רגל יש  12

התנאי� לבקשת ). לו כס� כפושט רגלבקשה להכריז על אד� החייב  ( מגישנושהשבבקשת פשיטת רגל 
. 1980–�"התש, ]נוסח חדש [ לפקודת פשיטת הרגל17' פשיטת רגל על ידי החייב עצמו מפורטי� בס

.  לפקודת פשיטת הרגל7' מפורטי� בסה� ו, התנאי� לבקשת פשיטת רגל על ידי נושה מחמירי� יותר
. יח הוא קיומו של מעשה פשיטת רגלאחד מהתנאי� שנדרש הנושה להוכ, כאשר את הבקשה מגיש נושה

, ציות להתראת פשיטת רגל�כגו� אי,  לפקודה5' מעשה פשיטת רגל הוא אחד מהמעשי� המנויי� בס
ומגיש הבקשה צרי� להוכיח שהחייב ביצע את המעשה עד , הברחת נכסי� או ניסיו� להתחמק מהנושי�

 . ת חייב לפשיטת רגלמאמר זה עוסק בעיקרו בבקש. שלושה חודשי� לפני הגשת הבקשה
בניגוד להכרזה על פשיטת , לוי� וגרוניס מבהירי� בספר� כי צו הכינוס. לפקודת פשיטת הרגל) א(20' ס  13

אלא הצו מקפיא את הנכסי� ביו� הינתנו והכונס הרשמי מתמנה כונס , אינו מדיר את החייב מנכסיו", רגל
  ).86–85' בעמ, 4ש "לעיל ה, לוי� וגרוניס" (עליה�

 . לפקודת פשיטת הרגל) א(20' ראו ס  14
 .  לפקודת פשיטת הרגל25' ראו ס  15
 . 135–132' בעמ, 11ש "לעיל ה, לוי� וגרוניס  16
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,  סכו� התשלומי� העתיי� נקבע לפי הכנסתו של החייב17.תשלומי� עתיי� לטובת הנושי�

 והוא אמור להביא לתשלו� החובות מחד ולאפשר לחייב מינימו� הכנסה לצור� מחייתו

  . מאיד�

מקיי� בית המשפט דיו� , שבדר� כלל לא תפחת מחצי שנה, לאחר תקופה מסוימת

והנאמ� , נכסיו מוקני� לנאמ�,  א� החייב מוכרז פושט רגל18.רגלבהכרזה על החייב כפושט 

 ע� ההכרזה על פשיטת רגל או אחריה 19.פועל למימוש הנכסי� ולחלוקת� בי� הנושי�

 משמעות קבלת ההפטר היא שהחייב אינו צרי� 20.רשאי החייב ג� לבקש הפטר מהחובות

טר מוציא את החייב לדר� ההפ. ג� א� לא שיל� את החובות במלוא�, לשל� עוד לנושיו

בדר� כלל נית� ההפטר כמה שני� לאחר הכרזת . שבה הוא נפטר מחובות העבר שלו, חדשה

  . פשיטת הרגל

 מטרה ראשונה היא להביא 21:למערכת פשיטת הרגל יש אפוא שתי מטרות מרכזיות

כאשר , במקו� שכל נושה יפעל בנפרד כלפי החייב. לכינוס נכסי החייב ולחלוקת� בי� נושיו

יוצרי� דיני פשיטת הרגל , חלק מהנושי� יקבלו את מלוא חוב� ולאחרי� לא ייוותר דבר

. מערכת אכיפה קולקטיבית שדרכה מתחלקי� נכסי החייב חלוקה מסודרת ושוויונית

באמצעות , המערכת הקולקטיבית ג� מאפשרת לנושי� להגדיל את מסת נכסי החייב

קטרינות משפטיות שמבטלות פעולות של החייב החקירות של הכונס הרשמי ושורה של דו

 או העדפת נושה ספציפי על פני 22)הענקה(כגו� הברחת נכסי� , שפגעו בקבוצות הנושי�

 המטרה השנייה של דיני פשיטת רגל היא לסייע לחייב לפתוח ד� חדש 23.נושי� אחרי�

, כסי� פטורי�במסגרת הלי� פשיטת הרגל החייב נות� לנושי� את כל נכסיו לבד מנ. בחייו

לאחר קבלת ההפטר לא ישל� החייב . א� בשלב מסוי� הוא אמור לקבל הפטר מהחובות

 שתי מטרות אלו סותרות 24.דבר לנושיו בגי� חובותיה� א� שלא שיל� את החובות במלוא�

   25.וכפי שנראה בתי המשפט משתמשי� בדרישת תו� הלב כדי לאז� ביניה�, זו את זו

  

  

 
להורות לחייב לשל� , לבקשת הכונס הרשמי, רשאי בית המשפט, ב לפקודת פשיטת הרגל18'  סלפי  17

, סכו� התשלומי� העתיי� יכול להתעדכ� לאחר הגשת הדוח. סתשלו� עתי כבר מיד לאחר צו הכינו
  .הכנסותיועל  יותר על מצבו הכלכלי של החייב ו רבי�כאשר הכונס יודע פרטי�

 .לפקודת פשיטת הרגל) א(א18 'ס  18
 . לפקודת פשיטת הרגל42' ס  19
 . לפקודת פשיטת הרגל61' ס  20
, פורס� בנבו (15' פס, כונס הנכסי� הרשמי' גוטמ� נ 7994/08א "ע; 24' בעמ, 4 ש"לעיל ה, לוי� וגרוניס  21

 ).18.1.2010, פורס� בנבו (7' פס, קריספי�' י נ'טנג 9782/05א "ע; )1.2.2011
 . לפקודת פשיטת הרגל96' ראו ס  22
 .  לפקודת פשיטת הרגל98' ראו ס  23
 . 197' בעמ, 4ש "לעיל ה, לוי� וגרוניס  24
שהרי הנושי� מעונייני� בכיסוי מלוא החובות המגיעי� לה� , זו ע� זוהתכליות השונות אינ� מתיישבות "  25

לעיל , י' טנגעניי�" (להשיג הפטר מ� החובות מוקד� ככל האפשר, מטבע הדברי�, בעוד שברצו� החייב
  ).7' פס ,21 ש"ה
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  לי� פשיטת הרגלדרישת תו� הלב בה. ב

והוא , יש הרואי� בו עיקרו� מלכותי. עקרו� תו� הלב הוא עיקרו� מרכזי במשפט הישראלי

 ע� זאת ועל א� חשיבותו קשה להגדירו 26.חל על כלל המערכת המשפטית הישראלית

ובתי המשפט יוצקי� לו תוכ� שונה ,  המדובר בסטנדרט משפטי דינמי27.הגדרה ממצה

 ככלל נית� לומר כי עקרו� תו� הלב מטיל חובה להתנהג 28.פטבהקשרי� שוני� של המש

 זהו סטנדרט המשק� 29.ביושר ובאמו� ג� כאשר בני אד� מצויי� ביחסי יריבות זה ע� זה

אול� קנה המידה להתנהגות זו עשוי להשתנות במצבי� שוני� , אמת מידה להתנהגות ראויה

  30.ב"קנייניי� וכיוצ, תאגידיי�,  חוזיי�–

 העיקרו� מופיע כמה פעמי� בפקודת 31.� הלב חל ג� בהלי� של פשיטת רגלעקרו� תו

 דר� 32, החל מהבקשה לצו כינוס–והוא שזור כחוט השני לכל אור� ההלי� , פשיטת הרגל

ה לפקודה ד� בהחלטה בבקשת 18סעי� . ההכרזה על פשיטת הרגל וכלה בבקשת ההפטר

 
חברה להשקעות פתוח , פנידר 7/81נ " ג� דורא). 1984 (742, 736) 2(ד לח"פ, פז' פז נ 700/81א "ע ורא  26

 ).1983 (687, 673) 4(ד לז"פ, קסטרו' מ נ"ובני� בע
 ). 1989 (454 לח הפרקליט" לב חוזי ודיני הנזיקי� תו�"דרורה פלפל   27
 בישראל צדק חלוקתי" מ� הכלל אל הפרט: הלב במשפט העבודה בישראל�תו�" ידלי�  עמריראו למשל  28

הלב �תחולתו של עקרו� תו�"דודי שור� ; 27 ש" לעיל ה,פלפל ;)2000, ור�מנח� מאוטנר ע (341
לסקירה על דרישת תו� הלב בתחומי� השוני� של ). 1998 (295 כא עיוני משפט" הדי� האזרחי�בסדר

  ).2000 (מקובלת ובתו� לב בדר�ישראל וינבוי�  ראו ,המשפט
 ).2001 (213 פרשנות החוזה – כר� רביעי משפטפרשנות באהר� ברק   29
בהקשר החוזי למשל נקבע כי עקרו� תו� הלב אינו דורש מצד חוזי לדאוג לאינטרס של הצד האחר על   30

א� עקרו� , הנחת המוצא החוזית היא שכל צד ידאג לאינטרסי� של עצמו. חשבו� האינטרסי� של עצמו
לעומת זאת בהקשר התאגידי חובת האמו� . הגינות וביושרעשה ביתו� הלב מבקש להבטיח כי דאגה זו ת

,  לחוק החברות254' ראו ס(החובה לפעול בתו� לב ולטובת החברה  היא –של נושאי משרה 
תו� הלב הנדרש מנושא . דורשת מנושאי המשרה דרישה מרחיקת לכת הרבה יותר –) 1999–ט"התשנ

ש דאגותיו את אינטרס החברה ולא את מחייב את נושא המשרה להעמיד בראוהמשרה הוא מרבי 
 )). 2003 (289) 4(ד נז"פ, מפרק בנק צפו� אמריקה' בוכבינדר נ 610/94א "ראו ע(האינטרס האישי שלו 

מהות תו� הלב הנדרש .  זה אנו מתמקדי� בתו� הלב בהלי� פשיטת רגל שמוגש לבקשת חייבבמאמר  31
בקצירת . ואיננו נוגעי� בה, המפורט במאמרמנושי� המגישי� בקשה לפשיטת רגל נגד חייב שונה מ

, )שהרי לנושי� ממילא אי� אינטרס במת� הפטר(האומר נציי� כי החשש בבקשת נושי� אינו ממת� הפטר 
אלא ממצב שבו הנושי� יכניסו חייבי� להלי� פשיטת רגל כדי להשית עליה� את הסנקציות הכרוכות 

משו� שחייב שרוצה להימנע , חרב בידי נושי�הלי� פשיטת הרגל בהקשר זה יכול לשמש . בהלי�
כדי לצמצ� . מהסנקציות ומהסטיגמה הכרוכי� בהלי� עלול להיכנע לדרישות לא מוצדקות של הנושי�

כדי להגיש בקשה לפשיטת רגל הנושה צרי� להוכיח , ראשית: חשש זה הפקודה נוקטת אמצעי� אחדי�
,  הרגל היא אינדקציה שהחייב חדל פירעו�הוכחת מעשה פשיטת". מעשה פשיטת רגל"שהחייב עשה 

 האמנ� סו� – 'מעשה פשיטת רגל'"ראו מנח� מאוטנר (ומכא� שהלי� פשיטת הרגל הכפוי מוצדק 
 ניאלד (108 לובנברג. ש. קוב� מחקרי� לזכרו של השופט ה–ספר לובנברג " ?מעשה במחשבה תחילה

, שפט סבור שהבקשה הוגשה שלא בתו� לבא� בית המ, שנית)). ח"תשמה,  שילה עורכי�צחקי ופרידמ�
 . הוא רשאי לדחות את הבקשה, אלא כדי לנצל את ההלי�

אול� במקרי� , דרישת תו� הלב במועד צו הכינוס צומצמה בשני� האחרונות, כפי שיובהר בהמש�  32
' � נבלו 307/12א " ראו ע.חריגי� עדיי� בית המשפט רשאי לקבוע שחייב אינו ת� כבר במועד צו הכינוס

 ). 14.8.2012, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרישמי
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לדחות את בע כי בית המשפט רשאי קו) 2)(א(ה18 סעי� 33.חייב להכריז עליו פושט רגל

 לנצל לרעה את הליכי פשיטת ומטרתה, הוגשה שלא בתו� לבהבקשה הבקשה א� שוכנע כי 

ג� סעי� , )2)(א(ה18 בדומה לסעי� 34. לפקודה ד� בבקשה למת� הפטר63סעי� . הרגל

במהל� פשיטת הרגל נהג החייב בחוסר תו� קובע כי סייג למת� הפטר קיי� א� ) 1)(ב(63

ברי אפוא כי על תו� לב להימנות .  לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגלכשמטרתו היא, בל

אול� הפקודה אינה מפרשת מהי מהותה של חובת תו� הלב , ע� שיקולי בית המשפט

וא� הר� ש בית המשפט צרי� , מתי ייחשב חייב לחסר תו� לב, בהקשר של פשיטת הרגל

פט אפוא נאלצו לצקת תוכ� לתו� הסטנדרט בתי המש. להציב בהקשר זה גבוה או נמו�

ה� קבעו שורה ארוכה של כללי התנהגות שא� החייב אינו עומד . העמו� שקבע המחוקק

   .הוא צפוי להיחשב חסר תו� לב, בה�

בפרק זה אבקש ליצור טקסונומיה של הכללי� שנקבעו בפסיקה הענפה של בתי המשפט 

גויות שבית המשפט סיווג כחסרות תו� לב לתאר את הקטגוריות השונות של התנה, בתחו�

 
בתו� הדיו� בבקשת פשיטת הרגל ולאחר , בית המשפט יחליט )א: "(ה לפקודת פשיטת הרגל18' ס  33

להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור  )1: (אחת מאלה, שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי
 �במטרה לנצל לרעה את הליכי , כי הוגשה שלא בתו� לבא� שוכנע , לדחות את הבקשה )2(; 42בסעי

כי מיד לאחר , 63בכפו� להוראות סעי� , לקבוע )3(; או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו, פשיטת הרגל
מהטע� שאי� בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא , הכרזת החייב פושט רגל יינת� לו הפטר לאלתר

על הפטר לפי סעי� זה יחולו ; ת ששה חודשי� מיו� מת� צו הכינוסובלבד שחלפו לפחו, תועלת לנושי�
בית המשפט רשאי לדחות את מת� ההחלטה בבקשת פשיטת  )ב. (�226 ו69, 67, 66הוראות סעיפי� 

על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדר� של פשרה או הסדר לפי פקודה , הרגל למועד שיקבע
 ".זו

הואש� פושט הרגל והורשע בעבירה לפי פקודה זו בכל עבירה  )א: "(גל לפקודת פשיטת הר63' ס  34
רשאי בית המשפט , )ב(או הוכחה עובדה מהעובדות המנויות בסעי� קט� , הנוגעת לפשיטת הרגל שלו

; יתלה את ההפטר לתקופה שימצא מתאימה )2(; לא ית� הפטר )1: (להחליט כי ינהג באחת מאלה
כתנאי , ידרוש מפושט הרגל )4(;  לפחות�50% לנושי� דיבידנד של יתלה את ההפטר עד שישול )3(

שיסכי� למת� פסק די� נגדו לזכות הכונס הרשמי או הנאמ� על יתרת חובות בני תביעה בפשיטת , להפטרו
ולתשלו� היתרה מתו� רווחיו העתידי� של פושט הרגל או מתו� , הרגל שלא נפרעה עד יו� ההפטר

אול� לא יינקטו ; באופ� ובתנאי� שהורה עליה� בית המשפט,  פושט רגלנכסי� שרכש לאחר שהוכרז
שתינת� על יסוד הוכחה שמאז הפטרו , הליכי הוצאה לפועל לביצוע פסק הדי� בלי רשות בית המשפט

: ואלה העובדות המסייגות מת� הפטר )ב. (רכש פושט הרגל נכסי� או הכנסה העומדי� לתשלו� חובותיו
; במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, גל נהג החייב בחוסר תו� לבבמהל� פשיטת הר )1(
פושט הרגל לא ניהל כמקובל וכיאות לעסקו פנקסי חשבונות המראי� במידה מספקת את פעולותיו  )2(

פושט הרגל קיבל עליו חבויות  )3(; העסקיות ומצבו הכספי בשלוש השני� שבתכו� לפני פשיטת רגלו
קי� חדשי� בעת שידע שהוא חדל פרעו� ומבלי שהיה לו יסוד סביר להניח שיוכל חדשות או התחיל בעס
פושט הרגל לא תיר� באופ� מניח את הדעת מדוע היה לו  )5(; )נמחקה( )4(; לעמוד בהתחייבויותיו

פושט הרגל גר� או תר� לפשיטת רגלו בעסקאות נמהרות או  )6(; הפסד או חסר כדי עמידה בחבויותיו
פושט  )7(; או בהזנחה פושעת של עניני עסקיו, בהימור, זרנות בלתי מוצדקת באורח חייובפ, מסוכנות

; הרגל גר� לנושיו הוצאה מיותרת על ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תובענה שהגישו נגדו בצדק
פושט הרגל גר� או תר� לפשיטת רגלו כאשר נטל עליו הוצאה בלתי מוצדקת בהגשת תובענה  )8(

שעה שפושט הרגל לא היה יכול , תו� שלושת החדשי� שקדמו לצו הכינוס )9(; ת או מרגיזהקנטרני
פושט הרגל הוכרז  )11(; )נמחקה( )10(; הוא העדי� נושה שלא כשורה, לפרוע את חובותיו במועד�

פושט הרגל היה אש� במרמה או בהפרת  )12(; פושט רגל בחמש השני� שקדמו למועד מת� צו הכינוס
  ." במרמהנאמנות
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ועל מנת להבי� את כללי ההתנהגות , אול� בטר� אעשה כ�. ואת ההיגיו� שמאחוריה�

במהל� השני� . אתאר בקצרה את ההיסטוריה החקיקתית של הלי� פשיטת הרגל, לעומק

 של וע� שינויי� אלה התגבשה ג� ההבנה, חלו שינויי� ניכרי� בתפיסת המחוקק את ההלי�

   .עקרו� תו� הלב

  תנועת המטוטלת בתפיסת ההלי של פשיטת הרגל בישראל. 1

 1914.35מקורה של פקודת פשיטת הרגל הישראלית בחוק פשיטת הרגל האנגלי של שנת 

אבל עדיי� מדובר , במהל� השני� עברה הפקודה שינויי� רבי� וא� גובשה לנוסח חדש

נויי� שעברה הפקודה במהל� השני� נית� את השי. בדבר חקיקה מנדטורי שראוי לעדכו�

בתחילה הגבילו השינויי� את הגישה של חייבי� להליכי פשיטת . לאפיי� בתנועת מטוטלת

נראית כיו� מגמה , לאחר שמגמה זו הגיעה לשיא. הרגל וצמצמו את יכולת� לקבל הפטר

  . שבו�והאינטרסי� של החייב מובאי� יותר בח, קל יותר לקבל הפטר. של ליברליזציה

בשני� שלאחר הקמת המדינה התייחסו המחוקק ובתי המשפט להלי� פשיטת הרגל 

,  א� שהפקודה המנדטורית ממילא הגבילה את יכולת� של חייבי� לקבל הפטר36.בחשדנות

מבי� שתי . נטו המחוקק הישראלי ובתי המשפט לצמצ� אפשרות זו אפילו עוד יותר

 האחת ככלי גבייה לנושי� והשנייה מת� – המטרות של הלי� פשיטת רגל שתוארו לעיל

ושורה של תיקוני חקיקה ,  ניתנה העדפה ברורה לאינטרסי� של הנושי�–הפטר לחייב 

המחוקק למשל הוסי� עוד ועוד . ופסיקות הקשו על חייבי� ליהנות מיתרונותיו של ההלי�

ר על פושטי  נאס37,נאסר על פושטי רגל לכה� כחברי מועצת עיר. סנקציות על פושטי רגל

 נקבע כי כל יחסי שליחות חוזיי� פוקעי� אוטומטית במקרה של 38,רגל לשמש עורכי די�

 בתי המשפט הקשו ג� ה� על 40. ועוד39הכרזה על פשיטת רגל של השולח או השלוח

אמנ� העובדה שלחייב אי� רכוש לא הייתה כשלעצמה עילה . החייבי� והעדיפו את הנושי�

 א� בתי המשפט קבעו כי א� לחייב אי� רכוש ואי� סיכוי סביר ,לביטול הליכי פשיטת רגל

בית המשפט יכול לסרב לתת צו כינוס נכסי� או לבטל , שיהיה לו רכוש בעתיד הנראה לעי�

 מגמה זו הגיעה לשיא בתיקו� שנער� לפקודת פשיטת הרגל 41.את הליכי פשיטת הרגל

� להגשת בקשה לפשיטת רגל בתיקו� זה שינה המחוקק את התנאי� הנדרשי. 1976בשנת 

בשי� לב להליכי הוצאה , בידי חייב וקבע כי בית המשפט לא יענה לבקשה אלא א� שוכנע

כמו כ� הוסי� המחוקק את . שהליכי פשיטת הרגל ה� הדר� הנאותה לגבייה מהחייב, לפועל

לפקודה שקבע כי בית המשפט רשאי לבטל הליכי פשיטת רגל א� אינ� ) א1(29סעי� 

 הייתה שחייבי� נאלצו להוכיח שהליכי פשיטת משמעות הדברי� 42. תועלת לנושי�מביאי�

 
 . 28' בעמ, 411ש "לעיל ה, לוי� וגרוניס  35
36  Rafael Efrat, The Evolution of the Fresh-Start Policy in Israeli Bankruptcy Law, 32 VAND. J. 

TRANSNAT'L L. 49, 64 (1999) )להל� :Efrat, The Evolution of the Fresh-Start.(  
 ].נוסח חדש[לפקודת העיריות ) 7(120' ו סרא  37
 . 1961–א"התשכ, לחוק לשכת עורכי הדי�) 3(48' ראו ס  38
 . 1965–ה"התשכ, לחוק השליחות) א(14' ראו ס  39
40 Efrat, The Evolution of the Fresh-Start ,66' בעמ, 36 ש"לעיל ה. 
 ).1962(ז –ה1314, 1311ד טז "פ, ספורמט' הלבר נ 16/62א "ע  41
 .106ח "ס, 1976–ו"התשל, )6' מס(חוק לתיקו� פקודת פשיטת הרגל   42
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והדבר הביא הלכה למעשה לחסימת , הרגל יועילו לנושי� יותר מהליכי הוצאה לפועל

הגישה להליכי פשיטת רגל מחייבי� שאינ� יכולי� לשל� חלק ניכר מחוב� לנושי� 

ת ההוצאה לפועל הפכה להיות המערכת  כ� נוצר מצב שמערכ43.ולשלילה של רעיו� ההפטר

וכ� החלו לשמש הליכי גבייה , נוצר עומס רב על מערכת ההוצאה לפועל. העיקרית לגבייה

   44.דרקוניי� כמו מאסר חייבי�

והחלה תנועת , באמצע שנות התשעי� הגיע המחוקק להכרה שמצב זה אינו רצוי

והוגמשו ,  פשיטת הרגל בוצעה רפורמה בפקודת1996בשנת . המטוטלת לכיוו� השני

 בראש ובראשונה בוטלה הדרישה 45.התנאי� להגשת בקשה בידי חייב ולקבלת הפטר

 ג� חייבי� שאי� ברשות� נכסי� רשאי� 1996�מ. שהליכי פשיטת הרגל יועילו לנושי�

 46.א� א� הליכי פשיטת רגל אינ� מביאי� תועלת לנושי�, להשתמש בהליכי פשיטת רגל

 לא היה בית המשפט 1996עד לתיקוני החקיקה של .  הפטר הוקלוהתנאי� לקבלת, שנית

ולאחר הרפורמה מת� ההפטר הוא תמיד נתו� , רשאי לתת הפטר בהתקיי� נסיבות מסוימות

 היה תנאי לקבלת הפטר תשלו� של 1996 כמו כ� עד 47.לשיקול דעתו של בית המשפט

 הגבילה את יכולתו של  הרפורמה ג�48.והרפורמה ביטלה דרישה זו,  מהחוב50%לפחות 

,  מטרת השינויי�50. ועוד49בית המשפט לצוות על תשלומי� עתיי� במסגרת הפטר מותלה

שוב הפקודה . הייתה להקל על החייב לפתוח ד� חדש, כ� על פי דברי ההסבר להצעת החוק

ונוצרה הכרה ג� באינטרס של חייבי� לקבל הפטר ולפתוח , צדדית לטובת הנושי��אינה חד

   51.ד� חדש

בשל רפורמה שער� הכונס , 2013תנועה נוספת של המטוטלת בכיוו� זה התרחשה בסו� 

 היה מש� הזמ� שבי� הגשת הבקשה לפשיטת הרגל לבי� קבלת 2013 עד לסו� 52.הרשמי

חייבי� שהגישו בקשה לצו פשיטת ). עשר שני� וא� יותר(ארו� מאוד ) א� בכלל(הפטר 

 
 Rafael Efrat , The Political; 271 ל הפרקליט" פשיטת רגל על פי בקשת החייב"יה 'אוריאל פרוקצ  43

Economy of Personal Bankruptcy in Israel, in CONSUMER BANKRUPTCY IN GLOBAL 

PERSPECTIVE 167, 169–173 (Iain Ramsay, William C. Whitford & Johanna Niemi-Kiesilainen 
eds., 2003). 

 Efrat, The Evolution of the;  והערות השוליי� ש�108–107' בעמ, 4 ש"לעיל ה, לוי� וגרוניס  44
Fresh-Start ,עיוני משפט" נפילתו ועלייתו של מאסר החייבי�"רו� חריס ; 83–81' בעמ, 36ש "לעיל ה 

 ). 1996 (439כ 
, )פושט רגל זמני ותיקוני� שוני�) (3' מס (הצעת חוק לתיקו� פקודת פשיטת הרגל ל�10 ו2,3' ראו ס  45

 )).3' מס(הצעת חוק לתיקו� פקודת פשיטת הרגל : להל� (498ח "ה, 1994–ד"התשנ
 .113–108' בעמ, 36 ש"לעיל ה, Efrat, The Evolution of the Fresh-Start ראו  46
 .  לפקודת פשיטת הרגל63' ראו ס  47
 . פקודת פשיטת הרגלל הנוכחי 63לסעי� , 1936,  לפקודת פשיטת הרגל26' השוו ס  48
ר מותלה  ומאפשר התניית הפטבמסגרת הרפורמהשהוס�  לפקודת פשיטת הרגל )ב(62' סראו   49

 . בתשלומי� העתיי� לתקופה שלא תעלה על ארבע שני� אלא מטעמי� מיוחדי� שיירשמו
50 Efrat, The Evolution of the Fresh-Start ,110' בעמ, 36 ש"לעיל ה. 
צעה הנוכחית מטרת הה: "498' בעמ, )3' מס (הצעת חוק לתיקו� פקודת פשיטת הרגללראו דברי ההסבר   51

וזאת בדר� של מת� , היא לחדש את ההכרה באינטרס הלגיטימי של החייב לפתוח ד� חדש בחייו
א� א� ברשות� נכסי� מועטי� בלבד או שאי� , אפשרות לחייבי� לפתוח בעצמ� בהליכי פשיטת רגל

  ."לה� נכסי� כלל
  ).2013 (60, 21 עור� הדי�" מקדמי� רפורמה בפשיטת רגל"ראו דוד הא�   52
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וה� היו נתוני� במש� שני� רבות לדרישה של , י�רגל לא יכלו לראות את סופו של ההל

 53.ולסנקציות קשות) ר"הכנ: להל�(לפיקוח של כונס הנסי� הרשמי , תשלומי� עתיי�

לפיכ� . וחייבי� לא לרצות לפנות להלי� זה, בעקבות זאת איבד הלי� פשיטת הרגל מטעמו

 הרפורמה מש�  לפי54. יז� הכונס הרשמי רפורמה שמטרתה לקצר את ההליכי�2013בסו� 

 18, לכל היותר, הזמ� שבי� הגשת הבקשה לבי� ההכרזה על פשיטת רגל אמור להיות

 לאחר 55.שבה� הכונס הרשמי מתמקד בבדיקות כלכליות יסודיות בנוגע לחייב, חודשי�

לפי תכנית פירעו� שאושרה בבית , ויש לו שלוש שני� נוספות, מכ� החייב מוכרז פושט רגל

והחייב ,  בתו� תקופה של ארבע שני� וחצי מסתיי� ההלי�56.בותיולשל� את חו, המשפט

קיצור הזמ� מקל על החייבי� ומאפשר לה� לצאת מוקד� יותר לדר� . יקבל הפטר חלוט

  . חדשה

, על פי ההצעה. ר"הצעת חוק חדלות פירעו� מאמצת במידה רבה את הרפורמה של הכנ

 57, את מצבו הכלכלי של החייבלאחר פתיחת הליכי פשיטת הרגל ימונה נאמ� שיבדוק

 לפי ממצאי הבדיקה יקבע בית המשפט בצו 58.והבדיקה תיעשה לכל היותר תשעה חודשי�

והחייב יישל� תשלומי� אלה למש� תקופה של שלוש , את סכו� התשלומי� העתיי�

א� א� במהל� הליכי , יוכל לקבל את ההפטר המיוחל,  א� יעמוד החייב בתנאי הצו59.שני�

, ירעו� נהג החייב בחוסר תו� לב או שלא שית� פעולה ע� הנאמ� או הממונהחדלות הפ

רשאי בית המשפט לקבוע תקופת תשלומי� ארוכה משלוש שני� וא� לקבוע תקופת 

 לחוק ההוצאה לפועל משק� ג� הוא מגמה 47 תיקו� 60.תשלומי� שאינה קצובה בזמ�

 בספטמבר 6�עד ל, ראת שעההתיקו� קבע הו. הרואה בחיוב מת� הפטר לחייבי� תמי לב

הוראת . שלפיה יוכלו חייבי� מוגבלי� באמצעי� לבקש הפטר מרש� ההוצאה לפועל, 2018

שעה זו נועדה לפתור את מצב� של עשרות אלפי חייבי� מוגבלי� באמצעי� שאינ� 

וה� נותרי� במערכת ההוצאה לפועל במש� שני� , מסוגלי� לשל� את מלוא חובותיה�

 
 די� וחשבו� –גלובס " נושי� יזכו בפירעו� תו� זמ� קצוב: רגל�רפורמה בהליכי פשיטת"יובל יועז   53

25.7.2012 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000768822. 
 index.justice.gov.il/Units/Apotropos �נמצא ב, ראו דברי ההסבר על הרפורמה באתר הכונס הרשמי  54

Klali/Departments/The%20official%20receiver/Bankruptcy/Pages/skira.aspx?WPID=WPQ7&
PN=1. 

 הפטר לויומל� לתת ,  תכנית הפירעו� מקבלת את הסכמתו של החייבא�,  פי הנחיות הכונס הרשמיעל  55
נהלי� "האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי , ראו משרד המשפטי�(מותנה במעמד אישור התכנית 

תכנית "). נהלי� ליישו� הרפורמה: "להל�) (2014 ינואר 8( "הרפורמה בהלי� פשיטת הרגלליישו� 
הפירעו� כוללת ג� הסרה מדורגת של ההגבלות החלות על החייב כתלות באחוז ששיל� מתו� תכנית 

  ).לנהלי�'  לנספח ג5סעי� , נהלי� ליישו� הרפורמה(הפירעו� 
ראו (זכאי החייב להפטר לאלתר , אי� נכסי� שניתני� למימוששלחייב כובי� השאר , בתנאי� מסוימי�  56

 ).לנהלי� ליישו� הרפורמה' נספח ד
 . להצעת חוק חדלות פירעו�144 'ס  57
רשאי להארי� את ) היו�'ר ד"הכנ(הממונה על הליכי חדלות הפירעו� .  להצעת חוק חדלות פירעו�153' ס  58

 .שיתו� פעולה מצד החייב�רה של איהתקופה במקרה של נסיבות מורכבות מיוחדת או במק
  . להצעת חוק חדלות פירעו�163 'ס  59
 .)ד(–)ג(163 'ס  60
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 62, ע� זאת מת� ההפטר מותנה בשורה של תנאי�61. לצאת לדר� חדשהרבות ללא יכולת

מתקיימת לגבי החייב עובדה מהעובדות המסייגות מת� ובי� השאר לא יינת� הפטר א� 

   . למשל שהחייב נהג בחוסר תו� לב–גל לפקודת פשיטת הר) ב(63הפטר לפי סעי� 

הפטר ופתיחת ד� חדש נית� לראות אפוא שהמחוקק מבי� את הצור� ואת החשיבות של 

ועל כ� , ע� זאת המחוקק אינו רוצה לתת את ההפטר לחייבי� שאינ� זכאי� לכ�. לחייבי�

בפתח דלת הכניסה להפטר הציבו המחוקק ובתי המשפט שומר ס� בדמות עקרו� תו� 

 תפקיד השומר הוא להבחי� בי� חייבי� נקיי כפיי� הזכאי� להפטר לבי� חייבי� 63.הלב

על פי זה הציבו בתי המשפט שורה של . ה שאינ� זכאי� ליתרונות ההלי�שהתנהגות� מרא

אבקש כעת . שרק בהתקיימ� יסכימו בתי המשפט להכריז על חייבי� כפושטי רגל, תנאי�

ת המגמות שבפסיקת ולאחר מכ� לנסות להבי� א, לפרט את התנאי� שקבעו בתי המשפט

  .בתי המשפט

  שיטת רגליציקת תוכ� לתו מונח תו� הלב בפ. 2

וקיומו או היעדרו נקבע על פי סוגי� שוני� , תו� לב הוא מונח שסתו�, כפי שצוי� קוד� לכ�

ההכרעה א� חייב הוא ת� לב א� לאו נעשית על פי נסיבות המקרה הספציפי . של התנהגויות

כאשר בית המשפט מביא בחשבו� את מכלול ההתנהגויות של החייב ואת , של אותו חייב

מטבע הדברי� , ומכיוו� שאי� כללי� ברורי� להכרעה, � שמדובר במונח שסתו�מכיוו. מצבו

 לפיכ� נית� לראות לעתי� פסיקות 64.שיקול דעתו של בית המשפט משחק תפקיד חשוב

והדבר נובע מהתרשמותו של בית המשפט מהמקרה הנדו� , שאינ� תואמות לגמרי זו את זו

התנהגות החייבי� בשתי תקופות זמ� ככלל מתייחסי� בתי המשפט בהכרעת� ל. לפניו

תקופה אחת לפני הגשת הבקשה לפשיטת הרגל לבית המשפט והתקופה השנייה : שונות

   65.לאחר הגשת הבקשה

  התקופה שלפני הגשת הבקשה) א(

 כאשר הייתה התנהלותו 66.הדגש בתקופה הראשונה הוא על דר� יצירת החובות של החייב

בית המשפט לא יאפשר לו ליהנות , צר את חובותיושל החייב חסרת תו� לב בדר� שבה י

 
, )הפטר לחייב מוגבל באמצעי�( ) והוראת שעה47' תיקו� מס(הצעת חוק ההוצאה לפועל דברי הסבר ל  61

 .788ח הממשלה "ה, 2015–ה"התשע
 . לחוק ההוצאה לפועל4–3י69 'ס  62
 31' פס, כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה והצפו�' ורי נ'ח 41357�12�11) 'ימחוזי ח(ר "ראו למשל פש  63

 ). 2.9.2014, פורס� בנבו(
 בהקשר להליכי פשיטת 'תו� לב'הג� שחדשות לבקרי� נדרשו בתי המשפט לצקת תוכ� משפטי למונח "  64

מקרה וההכרעה  העשויי� להתאי� לכל מקרה ו, כי קיימת רשימה סגורה של נתוני�,מרועדיי� אי� ל, רגל
 ,המשקל שינת� לה� בעניינו של חייב אחדושיכול , נותרה קונקרטית ותלוית הצטברות של גורמי� שוני�

כונס הנכסי� ' ניקוטי� נ 8469/08) ש"מחוזי ב(ר "פש" ( הנית� בעניינו של חייב אחר,לא יהא זהה לזה
ת המשפט בעת בדיקת התנהגותו השיקולי� שינחו את בי"; ))7.2.2011, פורס� בנבו ( הדרו�–הרשמי 

מחוזי (ר "פש" (של החייב בעת הסתבכותו הכלכלית הינ� שוני� ומגווני� וקשה לתחמ� ברשימה סגורה
 .))24.2.2004, פורס� בנבו (8' פס,  מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' סב� נ 671/02) 'חי

 . 173' בעמ, 4 ש" לעיל ה,לוי� וגרוניס  65
 . ש�  66



   לבקשת חייברגל הלב בהלי� פשיטת דרישת תו	  ח"עתש מו 	משפטי

857  

נית� לחלק את ההתנהגויות שנקבעו כחסרות תו� לב לשתי . מיתרונות הלי� פשיטת הרגל

או מחוסר אכפתיות של החייב , החובות נוצרו אגב התנהגות לא חוקית: קטגוריות עיקריות

  . בתו� כדי סיכו� כספי הנושי�

א� חובותיו של חייב נוצרו . גות פלילית של החייבהקטגוריה הראשונה נוגעת להתנה

לפי סוג העברה , עלול בית המשפט לראות בחייב חסר תו� לב, אגב התנהגות פלילית

 בהקשר זה נראה כי קיימת הבחנה בי� עברת מרמה או 67.ובנסיבות הספציפיות של המקרה

ת החובות בדרכי כאשר בית המשפט סבור כי החייב יצר א. העלמת מס לבי� עברות אחרות

בית המשפט רואה . הנטייה היא לבטל את הליכי פשיטת הרגל ולשלול את ההפטר, מרמה

ואינו ) לעתי� חמור אפילו מעבירות פליליות קשות, כפי שנראה(את בתרמית מעשה חמור 

 ג� בבקשת פשיטת רגל 68.מאפשר למי שהונה את נושיו ליהנות מיתרונות הלי� פשיטת רגל

ובות שנוצרו בשל עברות מס ייטו בתי המשפט לדחותה בשל חוסר תו� שהוגשה בגי� ח

 בית המשפט העליו� מבטל את צו כינוס הנכסי� 70 כ� למשל במקרה של בנימי� תבי�69.לב

: בהדגישו שתי נסיבות רלוונטיות, שנית� לחייב ודוחה את הבקשה להכרזה על פשיטת רגל

ישו� שהוגש נגדו בגי� עברות מס מעשי המרמה של החייב כלפי אחת הנושות וכתב א

   71.חמורות

 שאינה מרמה או העלמת –כאשר יצירת החובות נעשתה אגב פעילות לא חוקית אחרת 

לא בכל מקרה של יצירת חובות אגב פעילות .  יחס� של בתי המשפט מורכב יותר–מס 

 
  .ש�  67
רביבו  3089/06) ��מחוזי י(ר "פש; )1991 (61) 3(ד מה"פ, כונס הנכסי� הרשמי' קלאר נ 149/90א "ע  68

' איבי נ 947�12�11) 'מחוזי חי(ר "פש; )25.7.2007, פורס� בנבו (�� מחוז י–כונס הנכסי� הרשמי ' נ
כונס ' ברי נפר 5169/04) ש"מחוזי ב(ר "פש; )30.7.2014, פורס� בנבו (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה

 ).22.4.2010, פורס� בנבו ( הדרו�–הנכסי� הרשמי 
, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי'  נמריסאת 2292/02א "רע; 173 'בעמ, 4 ש" לעיל ה,לוי� וגרוניס  69

, פורס� בנבו ( מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי '  קרסניק נ473/07) 'מחוזי חי(ר "פש; )16.4.2002
, פורס� בנבו( מחוז חיפה –כונס הנכסי� הרשמי ' רביבו נ 255/06) 'מחוזי חי(ר "פש; )11.8.2009

, פורס� בנבו ( מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' נה נ'מחאג 1085/07) 'מחוזי חי(ר "פש; )31.12.2009
, פורס� בנבו (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' בדארנה נ 32973�12�10) 'מחוזי חי(ר "פש; )14.10.2009

10.9.2013.( 
 ).22.1.2007, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרישמי' תבי� נ 8937/05א "ע  70
בתי ,  מדובר בהכרח בהתנהגות פליליתשאי� א�, תשלו� מזונות�יצוי� שג� כאשר החוב נוצר בשל אי  71

חוב בגי� אי תשלו� ": הכרזת פשיטת הרגלל הבקשההמשפט נוטי� לקבוע חוסר תו� לב ולדחות את 
) 'מחוזי חי(ר "פש" (הינו חוב שנוצר בחוסר תו� לב אלא א� הוכחו נסיבות אחרותמזונות 

אמנ� עצ� קיומו )). 10.9.2013, פורס� בנבו(ב ' פס, כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' קר� נ 13167�05�10
 תשלו� מזונות אי� די בו כדי למנוע הכרזת חייב פושט רגל או מת� הפטר לאחר הכרזה�של חוב בגי� אי

 7940/13א "רע; )4.1.2010, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' מקבילי נ 1003/09א "ראו למשל ע(
כונס ' גמזו נ 1253/06) א"מחוזי ת(ר "פש; )29.1.2014, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' קצקה נ

נכסי� רשמי כונס ' פורת נ 34630�11�11) 'מחוזי חי(ר "פש; )2.9.2013, פורס� בנבו (הנכסי� הרשמי
אול� בית המשפט רואה חובות מסוג זה בחומרה יתרה ודורש , ))17.10.2013, פורס� בנבו (מחוז חיפה

הגנת ההלי� חר� בנסיבות חריגות או לחלופי� התנהלות מופתית בהלי� על מנת לאפשר לחייב לחסות 
, פורת עניי�; ש�, צקהק עניי�ראו למשל (כשהנטל בעניי� זה מוטל על החייב , קיומו של חוב מזונות

; )19.9.2011, פורס� בנבו ( נכסי� רשמי מחוז חיפהכונס' גנאי� נ 44715�02�10) 'מחוזי חי(ר "פש; ש�
  )).21.9.2010, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' מלכה נ 5316/08) ��מחוזי י(ר "פש
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. וספי�ועל בית המשפט לבחו� נסיבות ותנאי� נ, פלילית שכזו ייחשב החייב לחסר תו� לב

 במקרה זה דובר בבני זוג שניהלו עסק 72.בנבנישתינקודת המוצא לניתוח סוגיה זו היא עניי� 

ובית המשפט קבע כי מקור� של החובות בניהול העסק , ה� הסתבכו בחובות. לשירותי זנות

הא� בעובדה שהחובות נוצרו , אפוא, השאלה שאיתה מתמודד בית המשפט היא. הלא חוקי

של העסק הלא חוקי יש כדי למנוע את הכרזת� של בני הזוג פושטי רגל ומת� במהל� ניהולו 

ומגיע למסקנה , במענה לשאלה זו הנשיא ברק בוח� את תכליות הלי� פשיטת הרגל. הפטר

כי עצ� העובדה שחובות נוצרו במהל� ניהולו של עסק לא חוקי לא בהכרח תביא לשלילת 

היינו כדי לשלול את תו� לבו של , ההכרזהכדי לשלול את . הבקשה להכרזת פשיטת רגל

יש להוכיח כי החובות נוצרו בקשר לניהולו של עסק לא חוקי הנוגד מהותית את , החייב

א� , בהקשר זה יש לבחו� את חומרת העברה ואת היסוד הנפשי הנדרש בה. תקנת הציבור

יק� פעילותו את מוסריותו של העסק ואת ה, פעמית באופייה�מדובר בחוקיות קבועה או חד

 במקרה הנדו� בית המשפט קובע כי מדובר בעסק שלא זו בלבד 73.של החייב במסגרתו

בשל כ� . שנמש� כמה שני�, שהוא אינו חוקי ג� יש בו היבטי� ברורי� של חוסר מוסריות

בלי (דחה הנשיא ברק את בקשת� של בני הזוג לפשיטת רגל כבר במועד הבקשה לצו כינוס 

 מגיע בית המשפט בנבנישתי בהתבסס על הלכת 74).ה על פשיטת רגללהמתי� לשלב ההכרז

 דובר על חייב שמקור החובות שלו רוזנברג בעניי� 75. דווקא למסקנה הפוכהרוזנברגבעניי� 

ובמהלכה הוציא , בעת שהיה בגילופי� החייב נקלע לתגרה. בגרימת חבלה בכוונה מחמירה

וכ� נוצר חוב , תבעו את החייב בנזיקי�המתקיפי� . את אקדחו וירה על שלושת מתקיפיו

בית המשפט קובע כי א� שהחייב הורשע בפלילי� בעברה . שהחייב לא היה יכול לשל�

שבהתנהגותו עד למקרה המצער לא נמצא , איש משפחה, מדובר באד� נורמטיבי, חמורה

וחר ובשלב מא, בנסיבות אלה נקבע כי החייב רשאי לחסות בצל הפקודה לפשיטת רגל. דופי

 צועד בית המשפט צעד נוס� ומאפשר לחייב שיכמ� במקרה 76.יותר א� לקבל הפטר

 בנסיבות מקרה זה ביקשה 77.שהורשע בסחר בנשי� ליהנות מהגנות הלי� פשיטת הרגל

, שזכתה בתביעת נזיקי� נגדו בסכו� של מיליו� שקלי�, בתה של אחת מקרבנותיו של החייב

 חובו של החייב כלפיה נעו� בהתנהגות לא חוקית לטענתה. שלא להכריז עליו פושט רגל

ועל בית המשפט לבטל את ההלי� בשל , ולא מוסרית הנוגדת במהותה את תקנת הציבור

 השופט סולברג דוחה את טענותיה וקובע כי א� שמקור חובותיו של החייב 78.חוסר תו� לב

 הסיבה לכ� היא .אי� לבטל את הכרזתו כפושט רגל, כלפי המבקשת נעו� במעשי� נפשעי�

, ושאר החובות,  מתו� כלל חובותיו5.5%�שחובו של החייב כלפי המבקשת הוא רק כ

מציי� , קשה להלו�. נוצרו בתו� לב ובפעילות עסקית לגיטימית, בהיעדר אינדיקציה לסתור

 79. יקבע מה יעלה בגורל� של שאר החובות5.5%כי חוב בשיעור של , השופט סולברג

 
 ).2003 (197) 4(ד נז"פ, כונס הנכסי� הרשמי' בנבנישתי נ 6416/01א "ע  72
 .208' בעמ, ש�  73
 .210' בעמ, ש�  74
 ).6.10.2013, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' רוזנברג נ 3376/11א "ע  75
 .14–13' בעמ, ש�  76
 ). 11.1.2015, פורס� בנבו(שיכמ� ' פלונית נ 3083/13א "ע  77
 .8' פס, ש�  78
 .21'  פס,ש�  79
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אינה , ג� בעברות חמורות, כי כיו� עצ� הרשעתו של חייב בפלילי�מתו� המקוב� עולה 

בית המשפט בוח� את מכלול . מונעת ממנו לנצל את יתרונותיו של הלי� פשיטת הרגל

וא� החייב הוא אד� נורמטיבי או שלא הוכח ששיעור החוב הנובע מהפעילות , הנסיבות

  . תו� לבאי� לקבוע שהחייב הוא חסר , מספיק הפלילית הוא גדול

 של חוסר תו� לב בתקופה של טר� הגשת הבקשה לבית המשפט הקטגוריה השנייה

. נוגעת למצב שבו החובות נוצרו מחוסר אכפתיות בתו� כדי סיכו� כספ� של הנושי�

במסגרת קטגוריה זו בית המשפט דוחה את הכרזת פשיטת הרגל של חייב ג� א� לא הוכחה 

 מתו� הפסיקה 80.זלזול ובחוסר הגינות כלפי נושיומשו� שנהג ב, מרמה במישור הפלילי

סוג אחד של . נית� להבחי� בשורה של התנהגויות שבית המשפט רואה בה� בעייתיות

מי שמקי� "בית המשפט מציי� כי . התנהגות הוא הקמת� של כמה עסקי� בזה אחר זה

חו� בדיוק חברה ומסתב� בחובות כלכליי� ולאחר מכ� מקי� חברה שנייה העוסקת באותו ת

מעיד על עצמו כי התנהגותו חסרת תו� , וממשי� באמצעות החברה החדשה לצבור חובות

היה עליו להסיק את המסקנות משו� ש, במודע נושיוסכ� את מ שכזה  חייב81."לב

המתבקשות מההסתבכות הכלכלית הראשונה ולא להגדיל את מצבת חובותיו באמצעות 

 זה כי הכישלו� העסקי כשלעצמו אינו מביא  בית המשפט מדגיש בהקשר82.חברה חדשה

כאשר מדובר . א� נוצרת בעיה כאשר המעשה חוזר על עצמו שוב ושוב, לידי חוסר תו� לב

שפט רואה בכ� חוסר תו� לב כלפי הנושי� המסתמכי� המבית , בהתנהגות שהפכה לשיטה

ומרה הוא  סוג נוס� של התנהגות שבתי המשפט רואי� בח83.על מצגי השווא של החייבי�

יצירת חובות שכזו יכולה להיעשות . יצירת חובות שברור לחייב שלא יוכל לשל� אות�

 בקבלת כספי� מלקוחות כשברור שאי� 84,קי� ללא כיסוי'למשל בפיזור צ, בצורות שונות

 
 . 207 'בעמ, 72 ש"לעיל ה, בנבנישתי עניי�  80
יצוי� כי אמנ� פסק הדי� לא ). פורס� לא (כונס הנכסי� הרשמי' אוחנה נ 260/00) 'מחוזי חי(ר "פש  81

) 'מחוזי חי(ר " ראו למשל פש.א� פסקה זו מצוטטת בפסקי די� רבי� שעוסקי� בנושא, פורס�
מחוזי (ר "פש; )10.9.2013, בופורס� בנ) (5(ד' פס, כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' פר� נ 17450�02�11

) 'חימחוזי (ר "ראו ג� פש). 12.1.2012, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' זועבי נ 308/09) 'נצ
) 'מחוזי חי(ר "פש; )2.6.2011, פורס� בנבו (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' אלמגור נ 26782�11�09

ר "פש, א� השוו). 11.4.2010, ס� בנבופור ( מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' מחאמיד נ 809/08
 621/07) 'מחוזי חי(ר "פשו) 15.5.2011, פורס� בנבו(כונס הנכסי� הרשמי ' אור� נ 291/09) 'מחוזי נצ(

ולפיה� פתיחת עסקי� בזה אחר זה אינה , )25.3.2012, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' ליל נ'ח
 . היק� החובות של כל עסקויש לבדוק את , בהכרח התנהגות חסרת תו� לב

  .ש�  82
א� הדברי� , פסק הדי� לא פורס�). פורס� לא (ר"הכנ' אבו שחאדה נ 150/01) 'מחוזי חי(ר "פש  83

הסימניה אינה ! שגיאהש "לעיל ה, ורי' חמצוטטי� בפסקי די� רבי� שעוסקי� בנושא וראו למשל עניי�
 10' פס,  מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' אבו חמד נ 683/06) 'מחוזי חי (ר"פש; 39' פס, .מוגדרת

 ב' פס,  מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' מזרחי נ 573/03) 'מחוזי חי(ר "פש; )6.8.2009, פורס� בנבו(
 ).11.4.2005, פורס� בנבו(

 3' פס,  מנהל מיוחד –ד אינסל "עו' פרדו נ 8357/09א "ראו למשל פסיקת בית המשפט העליו� בע  84
אשר חוללו , הממצא המרכזי של בית המשפט היה כי שעה שנמסרו השיקי�): "8.6.2010, פורס� בנבו(

ידעו המערערי� על מצבה הקשה של החברה ועל כ� שהיא לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה , בהמש�
יקי� תמורת סחורה שעה כי משיכת ש, ברי. ה� המשיכו למשו� סחורה מ� הנושה, א� על פי כ�. לנושה

 227/00) 'מחוזי חי(ר "ראו ג� פש". מהווה פעולה בחוסר תו� לב, שקיימת ידיעה שהשיקי� לא ייפרעו
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 86, בחתימה על ערבויות כשידוע לערב שאי� לו יכולת לשל�85,כוונה לתת עבור� תמורה

 כאשר – 88 ועוד87בו� בנק לאחר ללא פיקוח וללא יכולת החזרבמת� הרשאה לשימוש בחש

בית המשפט . המשות� לכל ההתנהגויות הללו הוא חוסר אחריות וחוסר יושר של חייבי�

 אי� כל הצדקה לפגוע בנושי� כדי לסייע למי שנהג בה� בחוסר כאלה כי במקרי� בהירמ

   89.הגינות

תנהגויות אלה נעשו על רקע התייחסות בתי המשפט יכולה להיות שונה כאשר ה

מתו� הבנה שהתנהגות בי� בני משפחה אינה , בהקשר זה הפסיקה סלחנית יותר. משפחתי

נית� לחלק חובות שנוצרו על רקע משפחתי בחלוקה גסה לשני . התנהגות מסחרית רגילה

חתימת ערבויות לבני משפחה והיקלעות לחובות בשל עשיית שימוש : סוגי� עיקריי�

 בנוגע לחוב שנוצר בגי� חתימת ערבות לב� 90.לכלית של החייב בידי ב� משפחתובזהותו הכ

לא נית� לומר שעצ� חתימה על ערבויות שונות לטובת בני "הלכה היא כי , משפחה

במציאות הישראלית תופעה ידועה היא שלעיתי� . המשפחה מצביעה על חוסר תו� לב

 מכ� שבני המשפחה יהיו אלה ומה טבעי יותר, נדרשי� אנשי� לחתו� על ערבויות

היה כשיר פירעו� במועד שבו ) הערב( לפיכ� א� החייב 91."שיתבקשו לחתו� על הערבויות

הנטייה היא שלא לראות בהתנהגותו חוסר תו� לב השולל את הגנת , חת� על הערבות

 
הכונס ' חוטבא נ 107/01) 'מחוזי חי(ר "פש; )19.2.2002, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' מריסאת נ

 ).27.2.2002, פורס� בנבו(הרשמי 
 ).20.12.2010, פורס� בנבו (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' טאהא נ  17261�09�09) 'מחוזי חי(ר "פש  85
,  כי כאשר אד� חות� על ערבות על סכו� כאמור]סבורני[): "ג(4' פס, 1 ש"לעיל ה, בוגני� עניי�ראו   86

כדי להבטיח את תשלו� הסכו� ביודעו כי כושר השתכרותו אינו מאפשר לו לשלמו וכי ג� רכוש שיש בו 
ראו ; "הרי שיש בהתנהגותו זו משו� התנהגות חסרת אחריות המגיעה כדי חוסר תו� לב, הנערב אי� בידו

) 'מחוזי חי(ר "פש; )2.5.2007, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרישמי' קוניה נ 5165/05א "ג� ע
) 'מחוזי חי(ר "פש; )28.4.2011,  בנבופורס�(כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה ' ברבארה נ  17340�07�09

ונס הכ' זיקרי נ 497/05) 'מחוזי חי(ר "פש; )30.1.2002, פורס� בנבו ( הכונס הרשמי'אגא נ 230/01
  ).5.9.2005, פורס� בנבו (הרשמי

 ). 16.5.2004, פורס� בנבו (הכונס הרשמי' בדרא� נ 323/03) 'מחוזי חי(ר "פש  87
במקרה זה הגישו החייבי� בקשה ). 13.2.2006, פורס� בנבו (מדינת ישראל' הרטנו נ 3942/05א "ראו ע  88

ה לצו יואז ביקשו בקשה שני, ח"ש 95,000לאחר הביטול קיבלו . לצו כינוס ואז ביטלו אותו מיזמת�
משו� שאילו לא היו מבטלי� את צו , בית המשפט קובע שהחייבי� נהגו בחוסר חוסר תו� לב. כינוס

ויש בפעולת החייבי� , משמשי� לנושי�) ח"ש 95,000אות� (היו הכספי� שקיבלו , הכינוס הראשו�
 . �מעי� הברחת נכסי� או הסתרת

 ).2004 (810) 2(ד נח"פ, כונס הנכסי� הרשמי' גרינברג נ 2282/03א "רע  89
השימוש בזהות הכלכלית טומנת בחובה שלל פעולות כלכליות לרבות פתיחת חשבונות בנק על ש�   90

, רישו� העסק על ש� החייב, שימוש בחייב לש� לקיחת אשראי לעסק, החייב וניהול עסקי� דרכו
' שחתות נ 23932�11�11) 'מחוזי נצ(ר "ל פשראו למש(העברת נכסי� בי� החייב לב� המשפחה ועוד 

כונס נכסי� ' עזא� נ 5830�04�11) 'מחוזי חי(ר "פש; )28.7.2014, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי
כונס נכסי� '  נביאדסי 14758�09�10) 'מחוזי חי(ר "פש; )6.9.2012, פורס� בנבו (רשמי מחוז חיפה
 כונס הנכסי� הרשמי' מוקלשי נ 693/09) 'מחוזי נצ(ר "פש; )22.7.2012, פורס� בנבו (רשמי מחוז חיפה

א� יש דוגמאות ג� למקרי� , שימוש זה נעשה בעיקר להתנהלות עסקית)). 10.7.2011, פורס� בנבו(
 ).כמו בניית בית(בה� השימוש נעשה לצרכי� פרטיי� ש

 ).3.5.2009, פורס� בנבו (4' פס, כונס הנכסי� הרשמי' ב� דוד נ  3224/07א "ע  91
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 לעומת זאת כאשר מדובר בשימוש בזהותו של החייב לש� התנהלות כלכלית של 92.ההלי�

בית המשפט יראה בחייב שהרשה לב� משפחה . ר� תו� הלב גבוה יותר, הב� משפח

אלא א� התנהלותו נכפתה עליו בדר� של איומי� , להשתמש בזהותו הכלכלית חסר תו� לב

,  הנטל של קיומ� של אות� נסיבות חריגות מוטל על החייב93.או נסיבות משפחתיות חריגות

   94.מאפשרת לקבוע כי החייב נהג בתו� לבוהשתייכות למגזר כזה או אחר אינה נסיבה ה

בית המשפט יכול להימנע מלהכריז על פשיטת רגל ג� כאשר , במקרי� מסוימי�, לבסו�

לא א� החייב .  הכלכליתדרדרותוי ההדרושות למניעת פעולות מינימליות לא ביצעחייב ה

לול למצוא  עבית המשפט, ניצל את אפשרויותיו לקבלת כספי� ונכסי� לש� פירעו� החובות

ע� זאת יצוי� כי מסקירת הפסיקה נמצא כי א� שבתי המשפט מאזכרי�  95.אותו חסר תו� לב

שתי . בפועל לא נעשה בה שימוש נרחב, פעמי� רבות) מניעת הידרדרות כלכלית(עילה זו 

ה� מצב שבו , העילות המרכזיות שבגינ� יראו בחייב מי שלא מנע את הידרדרותו הכלכלית

 או מצב שבו החייב 96 תביעה טובה כלפי אחר א� הוא נמנע מלהשתמש בהיש לחייב זכות

 
). 6.6.2011, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' אלקיי� נ 32/10) 'מחוזי נצ(ר "פש, ו כ�מכ. ראו ש�  92

חת� על ערבות כשהוא מודע לקשיי הפרעו� של הנערב ולדר� ) הערב(לעומת זאת במצב שבו החייב 
ו מי  ב לראותפשראי א, רעו� במועד מת� הערבותי או שהערב בעצמו היה בקשיי פ,התנהלותו הקלוקלת

ראו למשל (ו מי שחובותיו נוצרו בתו� לב  ב לראותומכא� שאי אפשר ,שחת� על הערבות בתו� לב
; )29.8.2013, פורס� בנבו (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' מיאלי נ 33973�04�11) 'מחוזי חי(ר "פש
ר "פש; )17.4.2013, � בנבופורס (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' עוד נ 22394�07�10) 'מחוזי חי(ר "פש

ר "פש; )17.10.2012, פורס� בנבו (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' � נ'ניג 2416�01�10) 'מחוזי חי(
 )).20.2.2012, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' סובח נ 571/07) 'מחוזי חי(

, פורס� בנבו (יפה מחוז ח–כונס הנכסי� הרשמי ' י נ'סרוג 121/08) 'מחוזי נצ(ר "ראו למשל פש  93
פורס�  (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה והצפו�' פרנקו נ 40282�02�12) 'מחוזי חי(ר "פש; )10.1.2010

 ).29.7.2014, בנבו
 כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' מדאח נ 12870�09�11) 'מחוזי חי(ר "פש; 92 ש"לעיל ה, עוד עניי�ראו   94

 כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' הלו� נ 13348�05�10) 'מחוזי חי(ר "פש; )13.10.2013, נבופורס� ב(
 כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' מרעי נ 42682�05�10) 'מחוזי חי(ר "פש; )27.12.2011, פורס� בנבו(
 ).22.11.2011, פורס� בנבו(

יצוי� כי למרות שפסק הדי� ). 1995( 435) 1(ד מט"פ, כונס הנכסי� הרשמי' אליהו נ 5178/92 א" עראו  95
היינו בתקופה שחייבי� היו צריכי� , 1996–ו"התשנ, )3' מס (תיקו� פקודת פשיטת הרגלחוק לנית� לפני 

בתי המשפט ממשיכי� לצטט אותו כהלכה מחייבת , להוכיח שהלי� פשיטת הרגל יביא תועלת לנושי�
  מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' עקל נ   709/08) 'מחוזי חי(ר "ראו את פש, למשל, כ�. ג� כיו�

שדוחה בקשה להכרזה על פשיטת רגל בציינו שנסיבות המקרה דומות ) 24.3.2010, פורס� בנבו(
  .ש�, אליהו עניי�לנסיבות של 

העובדה כי ] ...[): "16.6.2011, פורס� בנבו( כונס הנכסי� הרשמי' ולסוב נ 695/09) 'מחוזי נצ(ר "פש  96
) ולפחות לא הוכיחה כי הגישה תלונה כאמור(א הגישה תלונה במשטרה על אותו מעשה עוק� החייבת ל

, ולא פעלה להתחקות אחר עקבותיו של אותו ולדיסלוב במטרה להיפרע ממנו ולקבל חזרה את כספה
פורס�  (11' פס, הכונס הרשמי' סלילת נ 968/05) 'מחוזי חי(ר "שפ ;"הינה נתו� שלא נית� להתעל� ממנו

 –א� נכונה טענתו של החייב כי אחיו הוא זה שדרדר את העסק לחובות , בנוס�): "30.1.2008, בנבו
, בהיותו מסוב� בחובות של מיליוני�! ?ח מאחיו" ש750,000מדוע החייב איננו פועל לגביית חוב בס� 

 ".החייב אינו יכול להרשות לעצמו להיות נדיב למקורביו בטר� יפרע את חובותיו לנושי�
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 מלבד נושאי� אלה בתי המשפט מעדיפי� מעשה של 97.נמנע מלהסדיר חוב אצל רשויות

  . ואינ� מסתפקי� במחדלו למנוע את חדלות הפירעו�, החייב שיעיד על חוסר תו� לב

  התקופה שאחרי הגשת הבקשה) ב(

ת המשפט בוח� את התנהגות החייב היא זו שאחרי הגשת הבקשה התקופה השנייה שבה בי

במהל� תקופה זו החייב אמור להגיש דוח לכונס שבו הוא מפרט , כמצוי� לעיל. לצו כינוס

הוא אמור לשת� פעולה בחקירות של הכונס הרשמי שבה� נבדקת , את נכסיו וחובותיו

והוא , � על הכנסותיו והוצאותיוהוא אמור להגיש לכונס דוחות חודשיי, יכולת ההחזר שלו

על מנת לקבוע את תו� לבו של החייב בתי . אמור לשל� תשלומי� עתיי� לקופת הנושי�

  98.המשפט אפוא בוחני� את רמת שיתו� הפעולה של החייב בהליכי� בעניינו

ג� בהקשר זה קבעו בתי המשפט שורה של התנהגויות שמעידות על תו� לב� או חוסר 

חייבי� נדרשי� לחשו� בפני . קריטריו� ראשו� לתו� הלב הוא הגילוי. בי�תו� לב� של חיי

א� ה� אינ� . את כל נושיה� ואת מצב� הכלכלי המדויק, הכונס את כלל הנכסי� שברשות�

א� יש ספק . ובקשת� לפשיטת רגל תידחה, ה� עלולי� להיחשב חסרי תו� לב, עושי� כ�

זו משמעותו של תו� ". עליה� למסור אותו, בלב החייבי� א� למסור מידע כלשהו א� לאו

יבדוק ויראה , הנה פתחתי בפני הכונס את כל הצפונות",  השופט רובינשטיי�רמסבי, "הלב

ידי פשיטת �ועל כ� יסייע לי להשתחרר על, כי אכ� כטענתי עשיתי כל שנית� ולא צלחה דרכי

99".רגל
הציג את כל המסמכי� ל, במסגרת זו על החייב להתייצב לכל החקירות של הכונס 

 סתירות מהותיות בגרסת החייב או סירוב 100.הרלוונטיי� ולמסור את כל המידע המתבקש

לתת הסבר מניח את הדעת לשאלות הכונס הרשמי באשר לנכסי� צפוי להיחשב לחוסר תו� 

 קריטריו� 101.משו� שבית המשפט רואה בכ� חוסר נכונות מצד החייב לשיתו� פעולה, לב

בתי . שקבע בית המשפט) החודשיי�( הוא תשלו� מלוא התשלומי� העתיי� שני לתו� הלב

וה� דורשי� שחייבי� , המשפט רואי� בתשלומי� העתיי� נדב� חשוב בהלי� פשיטת רגל

כאשר חייב אינו משל� את התשלומי� . ישלמו את התשלומי� העתיי� כסדר� ובמועד�

 יש בכ� זלזול 102; עבור חוב� שמקבלי� פחות–יש בכ� משו� פגיעה בנושי� , העתיי�

 
החייב ): "10.8.2009, פורס� בנבו (9' פס, כונס הנכסי� הרשמי' ביאטרה נ 334/07) 'מחוזי נצ(ר "פש  97

לא העלה כל טענה בפניי כי ניסה להסדיר חובות אלה והעובדה כי מסכת החובות כלפי רשויות המס לא 
מחוזי (ר "פש; "מעידה כשלעצמה על התנהלות שלילית וחסרת תו� לב כלפי נושיו, נשתנה לאור� שני�

ר "פש; )27.7.2014, פורס� בנבו (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה והצפו�' הורבי� נ   35038�01�12) 'חי
 ). 16.2.2014, פורס� בנבו (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' אל נ'אברג 7519�06�10) 'מחוזי חי(

  .175' בעמ, 4 ש"לעיל ה, לוי� וגרוניס  98
 ).20.11.2008, פורס� בנבו) (3(ד' פס, ונס הנכסי� הרשמיכ' נח נ'ג  7113/06 א"ע  99

פורס�  ( מנהל מיוחד–פדר ' גורל נ 29062�10�10) א"מחוזי ת(ר "פש; 64 ש"לעיל ה, ניקוטי�עניי�   100
פורס�  (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' חסדיה נ 33982�12�11) 'מחוזי חי(ר "פש; )6.8.2013, בנבו
פורס�  ( מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' אזולאי נ 277/08) 'מחוזי נצ(ר "פש; )31.8.2014, בנבו
 ).11.10.2009, בנבו

 ).6.2.2011, נבופורס� ב (כונס הנכסי� הרשמי' סאלח נ 7909/09א "ע  101
): 15.8.2004, בנבופורס�  (15' פס,  מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' קר� נ 512/03) 'מחוזי חי(ר "פש  102

חייב אשר נמנע מלשל� את התשלומי� שהוטלו עליו על ידי בית המשפט במסגרת צו הכינוס עלול "
מחוזי (ר "פש; "לגלות שהתנהגות זו תביא לביטולו של הצו והימנעות ממת� צו להכרזתו כפושט רגל
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 ויש בכ� פגיעה 103, שהרי החייב אינו מקיי� את צו התשלומי� שנפסק–בבית המשפט 

 התנהגות שכזו מצדיקה את ביטול הליכי 104. שכ� חובות יש לשל�–בציבור בכללותו 

. פשיטת הרגל או לפחות דחייה של מת� ההפטר עד שהחייב ישל� את התשלומי� שנקבעו

היינו  ,שי להתנהגות החייב לאחר הגשת הבקשה הוא מיצוי יכולת ההשתכרותקריטריו� שלי

, חייב שאינו מנצל את יכולת השתכרותו. הגדלת ההכנסות של החייב והקטנת הוצאותיו

 וכ� ג� חייב שחי בפזרנות 105,אינו יכול להיחשב ת� לב, יושב בבית ונמנע מלהתפרנס

משפט מכיר בעובדה שחייבי� שאינ�  בית ה106.ויוצר חובות חדשי� לאחר צו הכינוס

והוא מונע מחייבי� , מתפרנסי� או חייבי� שחיי� בפזרנות חיי� למעשה על חשבו� הנושי�

   107.אלה ג� לנצל את נושיה� כ� וג� לקבל הפטר

בית המשפט . וב� לעיל מראה את מורכבות הפסיקה בעניי� תו� הלב בפשיטת רגלהמק

והוא בוח� את מכלול , ללי התנהגות וקריטריוני�יצק לתו� מונח זה שורה ארוכה של כ

בתי המשפט בודקי� את . מכא� ג� ברור שהפסיקה אינה טכנית. התנהגותו של החייב

וה� , את הרקע לחדלות הפירעו� ואת מצבו של החייב, הנסיבות שהביאו להתנהגות החייב

לבחו� לא רק בשל העמימות המסוימת רצוי . מפעילי� שיקול דעת בהכרעה בדבר תו� לב

 
שלו� תשלומי� חודשיי� הלכה היא כי אי ת): "15.8.2002, פורס� לא (ר"כונ' קולמר נ 243/01) 'חי

ר " ראו ג� פש."במועד מהווה ניהול הלי� פשיטת רגל בחוסר תו� לב ודי בכ� כדי שהבקשה תדחה
ר "פש; )2.9.2009, פורס� בנבו ( מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' פאעור נ 699/07) 'מחוזי חי(
ר "פש; )16.7.2014, רס� בנבופו (חיפה כונס נכסי� רשמי מחוז' ב� יוס� נ 41956�06�11) 'מחוזי חי(
 ).4.6.2010, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי'  נמסאלחה 166/08) 'מחוזי נצ(

סבורני כי חייב ): "12.1.2003, פורס� בנבו) (ד(6' פס, הכונס הרשמי' ביטו� נ 425/99) 'מחוזי חי (ר"פש  103
 מנצל לרעה את הלי� מועד�כסדר� ובשאינו משל� את התשלומי� שהושתו עליו על ידי בית המשפט 

הרי הוא מביע זלזול בצווי בית , כאשר חייב אינו מקפיד על ביצוע תשלומי� כאמור] ... [פשיטת הרגל
 ". המשפט

עניינ� של הליכי ): "9.8.2009, פורס� בנבו (23' פס, כונס הנכסי� הרישמי' פיגו� נ 6021/06א "ע  104
נשקלי� בגדר� ג� היבטי� . שבי� החייב לנושיו בלבדפשיטת הרגל אינו מתמצה בהסדר מערכת היחסי� 

  לוי�  ('שמו הטוב של עול� המסחר במוב� הרחב של המילה'וכ� , הכרוכי� בטובת הציבור בכללותו
 )".152' עמ, וגרוניס

, פורס� בנבו (10' פס,  מחוז חיפה–כונס הנכסי� הרשמי ' כנפי נ 192/03) 'מחוזי חי(ר "ראו פש  105
ד חשוב לציי� כי חייב שאינו עושה מאו� על מנת להתפרנס ולנסות ולהחזיר לפחות חלק עו": )2.2.2005

לעיל , מוקלשיראו ג� עניי� ". אינו נוהג בתו� לב ואינו זכאי ליהנות מהגנת הפקודה, מחובותיו לנושיו
  , פורס� בנבו ( מחוז חיפה–י כונס הנכסי� הרשמ' קרני נ 18/08) 'מחוזי נצ(ר "פש; 90 ש"ה

2.11.2009( . 
 ).8.2.2009, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' ורי נ'ח  209/07) 'מחוזי נצ(ר "פש  106
א� הביא , יצוי� כי קיימי� מקרי� שבה� אי מיצוי כושר ההשתכרות לא שלל את תו� ליבו של החייב  107

 50919�01�11) 'מחוזי חי(ר "ראו למשל פש. להגדלת התשלומי� העיתיי� כסוג של סנקציית ביניי�
את הטענה בדבר אי מיצוי ): "14.8.2013, פורס� בנבו) (1(ו' פס, כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' גנאי� נ

פוטנציאל השתכרות התא המשפחתי אליו משתיי� החייב נית� לפתור בהגדלת התשלו� החודשי ומינוי 
כונס הנכסי� ' עדוי נ 187/08) 'מחוזי נצ(ר "פש; "חייבנאמ� אשר יסייע בניהול ההליכי� ושיקו� ה

אני סבור שהחייב יכול לנצל את כושר ): "24.3.2009, פורס� בנבו (11' פס,  מחוז חיפה–הרשמי 
, כשמצופה ג� מאשתו של החייב שתנצל ג� היא את כושר השתכרותה, בצורה טובה יותר, השתכרותו

להל� וכמשק� את הצפיה למצוי כושר  תשלו� העיתי שייקבעכשהדברי� האמורי� יבואו לידי ביטוי ב
  ".זאת לצד נתוני ההכנסות בפועל וההוצאות הראויות, ההשתכרות של התא המשפחתי
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, מהו הכיוו� שבו פוסעת הפסיקה. את הכללי� עצמ� אלא ג� את המגמה העולה מהפסיקה

  . וכיצד כיוו� זה משפיע על הלי� חדלות הפירעו� ועל מטרותיו

ריכו דרישת תו� הלב בתקופה הראשונה לעומת ההקשחה בתקופה . 3

 השנייה 

 108.שנייה בבדיקת תו� הלבבשני� האחרונות מסתמנת מגמה שמדגישה את התקופה ה

במהל� ההלי� בתי המשפט , שבה דרישת תו� הלב התרככה, לעומת תקופת יצירת החובות

בתי המשפט . מגמה זו אינה מגמה מוצהרת, ודוק. מקפידי� על שיתו� הפעולה ע� הכונס

וקיימי� פסקי די� רבי� שקובעי� שחייבי� אינ� תמי לב על , מעול� לא קבעו הלכה שכזו

,  ע� זאת ההלכות שקבע בית המשפט109.התנהגות� טר� הגשת הבקשה לצו כינוסבסיס 

מעניקות משקל רב יותר לדר� שבה חייבי� מתנהלי� לאחר , בעיקר בית המשפט העליו�

  .הגשת הבקשה מאשר לדר� שבה יצרו החייבי� את חובותיה� מלכתחילה

 בכ� שבית המשפט הריכו� של דרישת תו� הלב במועד יצירת החובות בא לידי ביטוי

כאשר . מתחשב בזמ� שחל� בי� יצירת החובות לבי� הגשת הבקשה להכרזה על פשיטת רגל

בית המשפט נוטה לסלחנות כלפי החייבי� והוא , חולפות שני� רבות בי� שני מועדי� אלו

 אפילו כאשר בית המשפט יודע שיצירת החובות 110.מקל במידה מסוימת בדרישות מה�

השופט גרוניס קובע הלכה זו בעניי� .  חלו� הזמ� יכול לרפא את הפג�,נעשתה בחוסר תו�

  :בציינו, ב� דוד

יתכ� שחלו� הזמ� , � ביצירתו של חוביג� כאשר מתגלה חוסר תו� לב מסוי"

 אפילו אד� ..]. [ישמש כמשקל נגד או שיהיה בו כדי לרפא את הפג�

פה מסוימת שהורשע בפלילי� זכאי לכ� שהרשעתו תימחק לאחר חלו� תקו

הא� חייב ). 1981–א"התשמ, חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�ראו (

ג� , שהסתב� בחובות אינו זכאי א� הוא למידת התחשבות בשל חלו� הזמ�

   111"!?א� פעולותיו נגועות במידה מסוימת של חוסר תו� לב

 
 /index.justice.gov.il/Units 16.7.2012 2 עת סיוע" על ההתפתחויות בעני� חובת תו� הלב" ג� אור  108

SiuaMishpaty/NewsLetters/NewsLetter2/Bankruptcy/Pages/prA.aspx . 
 . שאוזכר במבוא למאמר זה, 1ש "לעיל ה, בוגני� עניי�ראו למשל   109
חייב שמגיש בקשה , ככלל.  חובת המצאת מסמכי� שלההקלה בדרישות באה לידי ביטוי ג� בנושא  110

כאשר החובות נוצרו .  חובותיולפשיטת רגל צרי� להמציא מסמכי� המעידי� על הדר� שבה יצר את
דוחות כספיי� המעידי� על פעילות ג� נדרש החייב להראות , באמצעות פעילות של חברות של החייב

ייתכ� , אול� כאשר חול� זמ� רב ממועד יצירת החובות ועד למועד הגשת הבקשה לפשיטת רגל. החברות
מס , הנהלת חשבונות(חזיק בה� ידי מי שהבהמסמכי� בוערו .  בנמצאאינ�שמסמכי� כאמור כבר 

המצאת �אי� באי, קובע בית המשפט, במקרי� שכאלה. או שאבדו ואי� איש יודע את מיקומ�, )הכנסה
המצאת המסמכי� �ואי,  החייב אמור להוכיח את תו� לבושעקרונית היהא� . המסמכי� חוסר תו� לב

קטיבי ומאפשר הכרזה על פשיטת בית המשפט מבי� את הקושי האוביי, הייתה אמורה להיחשב לחובתו
 .101 ש"לעיל ה, סאלח עניי�; 89 ש"לעיל ה, גרינברג עניי� ו רא.עדר�ירגל למרות ה

 251/09) 'מחוזי נצ(ר " בפש נוספת למגמה זו ניתנההדוגמ. 8' פס, 91 ש"לעיל ה, ב� דודעניי�   111
במקרה זה קובע בית המשפט שהחייבת ). 7.12.2010, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' אסיסקובי� נ

א� הוא מכריז עליה פושטת רגל מכיוו� שחל� עשור מאז יצירת , לא נהגה כפי שמצופה מצד הוג� לחוזה
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נדונה בקשת חייב להכרזה על פשיטת רגל , כזכור,  ש�112.זו חוזקה הלכה רוזנברגובעניי� 

לאחר שהורשע בגרימת חבלה חמורה כשירה על עוברי אורח שתקפו אותו בעת שהיה 

בקשת פשיטת הרגל הוגשה בשל פיצוי נזיקי שהוטל על החייב בגי� מעשיו . בגילופי�

זמ� שחל� בי� א� שה. א� בית המשפט העליו� בכל זאת מאפשר את ההכרזה, הפליליי�

 השופט רובינשטיי� 113,)כארבע שני�(פסק הדי� הפלילי להגשת הבקשה לא היה רב כל כ� 

  :מציי� בפסק הדי�

דומה כי תכליותיה של פקודת פשיטת הרגל שעיקר� הגנה על הנושי� "

אי� בה� כשלעצמ� כדי ללמד שחובות שנוצרו בגדרי פעילות , ושיקו� החייב

. כדי למנוע מהכרזה על חייב פושט רגל, יתשאינה חוקית או אינה מוסר

זכויות הנושי� וחלוקה הוגנת ויעילה של כספי החייב אינ� תלויות בשאלה 

   114".וג� הרציונל של שיקו� החייב אינו תלוי במהות החוב, מה מקור החוב

. מגמת הריכו� באה לידי ביטוי ג� במועד שבו בית המשפט בוח� את תו� לבו של החייב

בכל הנוגע ליצירת ,  בח� בית המשפט את תו� הלב115, למשל מקרה בנבנישתיראו, בעבר

א� בשלב זה היה ברור שהחייב אינו .  מועד מת� צו הכינוס–כבר בתחילת ההלי� , החובות

בשני� . שהרי ממילא לא יינת� הפטר, אי� טע� במת� צו כינוס, ת� לב ביצירת החובות

 לאפשר את הכניסה להלי� פשיטת הרגל ג� א� המגמה היו� היא. האחרונות שונתה ההלכה

 הרציונל של ההלכה הוא שבית 116.יש טענות מבוססות על חוסר תו� לב ביצירת החובות

כאשר ייתכ� שבמש� הזמ� יתגלו , המשפט מעוניי� לראות תמונה רחבה של התנהלות החייב

   117.עובדות נוספות שיאירו באור אחר את התנהגותו

 
החייבת הפנימה את  ",לדברי בית המשפט. ומכיוו� שהחייבת משתפת פעולה ע� הכונס הרשמי, החובות

תו� שתהיה חייבת לפעול לניצול מירבי לכושר , משמעות ההלי� ואת הצור� בשיקומה הכלכלי
לא "בנסיבות אלה קובע בית המשפט כי ". כדי להביא לסילוק מקסימאלי של חובותיה, השתכרותה

לסקירה קצרה בנוגע . )ש� ("חייבת בפני ה'סגירת שערי�'חוסר תו� לב במדרג המחייב ] ... [מתקיי�
מת� משקל מכריע לתו� הלב במהל� הלי� פשיטת הרגל ביחס לחוסר תו� " ראו ג� אסיסקובי� עניי�ל

 index.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/News 22.7.2011 1 עת סיוע" לב בשלב יצירת החובות
Letters/NewsLetter1/Bankruptcy/Pages/prD.aspx ;כונס הנכסי� ' יונה נ 6347/08א "� ראו עכמו כ

בי� ,  חסרת תו� לבהיא קבע בית המשפט המחוזי כי משפחת יונה ש� ,)3.5.2010, פורס� בנבו (הרשמי
 בית ו שלשר את פסיקתיבית המשפט העליו� א.  כרטיסי אשראי שוני��18השאר משו� שהשתמשה ב

שבו , � להגיש בקשה נוספת בשלב מאוחר יותרא� ציי� כי פתוחה הדר� בפני החייבי, המשפט המחוזי
 .יהיה נית� לבחו� את ההשלכות של חלו� הזמ�

 .7575 ש"לעיל ה, רוזנברג עניי�  112
וביו� , 1.1.2007ההחלטה בערעור על פסק הדי� ניתנה ביו� ; 24.1.2006פסק הדי� הפלילי נית� ביו�   113

התקיי� הדיו� בבית המשפט המחוזי בבקשה להכרזה על פשיטת , שני� לאחר מכ�כארבע , 16.3.2011
 .רגל

 .)ק" ע–ההדגשה הוספה  (יט' פס, ש�  114
 .7272 ש"לעיל ה, בנבנישתי עניי�  115
 9' פס, כונס הנכסי� הרשמי' מאווי ניח 2274/06) א"מחוזי ת(ר "פש; 32 ש"לעיל ה, בלו� עניי�ראו   116

 ). 17.5.2015, פורס� בנבו(
 24.11.2013 3 עת סיוע"  לא בשלב מת� צו כינוס נכסי� זמני–בחינת תו� הלב "ראו ג�   117

index.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/NewsLetters/NewsLetter3/Bankruptcy/Pages/prd.aspx.   
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קיימת הקפדה על , רישת תו� הלב שבתקופת יצירת החובותבניגוד לריכו� שחל בד

עליו , על מנת להכריז על חייב פושט רגל.  אחרי הגשת הבקשה–הדרישות בתקופה השנייה 

וכישלו� לקיי� את , לעמוד בכל התנאי� והחובות שקבעו בית המשפט והכונס הרשמי

 לשל� תשלומי� עתיי� דברי� אמורי� בעיקר בחובה. החובות לא יאפשר מת� הפטר לחייב

בתי המשפט מייחסי� חשיבות רבה לביצוע התשלומי� העתיי� ה� . ובדרישה לגילוי מלא

ה� רואי� . לצור� העשרת קופת הנושי� וה� בשל המשמעות הציבורית שיש לתשלו�

וחייב שמזלזל בהלי� אינו זכאי ליהנות , ביצוע תשלומי� זלזול בבית המשפט ובהלי��באי

 דגנית פיגו� חתמה על ערבות להלוואות 118. הוא דוגמה למגמה זופיגו�עניי� . מיתרונותיו

בית המשפט העליו� מציי� כי היא . שנטל אביה כשהייתה בתחילת שנות העשרי� לחייה

וקיומ� של החובות והיקפ� נודעו לה רק בשלב הליכי , אולצה לחתו� על הערבויות

 ולא דבק בה חוסר תו� לב ביצירת ,פיגו� היא אפוא קרב� של אביה. ההוצאה לפועל

. בית המשפט ג� מציי� כי פיגו� שיתפה פעולה ע� הכונס הרשמי בתחילת ההלי�. החובות

 היא משלמת את כל התשלומי� העתיי� כסדר� ומגישה דוחות 2005 עד לשנת 2001משנת 

,  ולאחר מכ� שוב בסמו� להגשת הערעור119,אלא שבסמו� להגשת בקשת הפטר. לכונס

בשל .  אינה מעבירה תשלומי� ואינה מגישה דוחות–מפסיקה בשיתו� הפעולה היא 

השופטת . מסרב להעניק לה הפטר, ר"בניגוד לעמדת הכנ, התנהגות זו בית המשפט העליו�

  120:יה מבהירה'פרוקצ

הפסיקה , כי מאז הגשת הערעור לבית משפט זה, למרבית הצער התברר"

חות "ופסקה מהגשת דו, יתיי�המערערת לחלוטי� לשל� את התשלומי� הע

נילווית חומרה מיוחדת , החמורי� לכשעצמ�, למחדלי� אלה. לכונס

שכ� התנהגות המערערת נפגמה במחדלי� כאלה ג� , בנסיבות עניי� זה

באי� , המחדלי� החוזרי�[...] עובר להגשת בקשת ההפטר הראשונה , בעבר

המצביע , ל עצמומצביעי� על דפוס התנהלות החוזר ע, כל טעות בתו� לב

ועל התנהגות חסרת תו� לב מצד , על ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל

המערערת לא עשתה א� את המעט הנדרש ממנה כדי לזכות . המערערת

והפגינה בהתנהגותה זלזול ואי אכפתיות ביחס למצב� של , בהפטר חובותיה

   121.[...]"קופת הפירוק והנושי� 

 
 .104 ש"לעיל ה, פיגו� עניי�  118
ומיד , הבקשה הראשונה נדחתה בבית המשפט המחוזי. על פי פסק הדי� פיגו� הגישה שתי בקשות הפטר  119

יקה לשל� את היא הפס. ועל דחיה זו הוגש ערעור, וג� זו נדחתה, אחריה היא הגישה בקשה נוספת
 . התשלומי� העתיי� לאחר הגשת שתי בקשות ההפטר

  .29' פס, ש�  120
מעיי� סמידי הייתה אחת מנשותיו של . אחרונה במקרה של מעיי� סמידיל זו ניתנה נוספת למגמה הדוגמ  121

כשהייתה נתונה במצב של : "או כדברי בית המשפט(השפעתו לבשעה שהייתה נתונה . גואל רצו�
. הכס� הגיע לגואל רצו�א� , נטלה הלוואות מבנקי� על שמה, ")עשה ללא רצו� עצמאיולמ', עבדות'

וחצי שני� ארבע כ.  להלי� פשיטת רגל2009נכנסה ביולי , משלא הצליחה להחזיר את ההלוואות שנטלה
תנגד למת� ה,  מהחובות�27% כהיהשהחוב כלפיו , ובנק הפועלי�,  דיו� בבקשת ההפטרהיהלאחר מכ� 

אול� רק בכפו� , סמידי תקבל הפטר מותנה' בסופו של הלי� הגיעו הצדדי� לידי הסכמה שהגב. הפטר
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בית המשפט דורש מהחייבי� לגלות במדויק וללא . הגילויהקפדה דומה יש ג� על חובות 

או , חייב שאינו מגלה את כלל הפרטי�. סתירות את כלל המידע על נכסיו ומצבו הכלכלי

עמדה זו באה לידי . עלולה להישלל ממנו זכות ההפטר, חייב שמתגלות סתירות בהצהרותיו

יכי פשיטת הרגל שלו נתגלו שבמהל� הל, נח'ש� דובר באביגדור ג, נח'גביטוי בעניי� 

הוא , הוא לא דייק באשר לערבות שנת� לחברות שבבעלותו. דיוקי� במידע שמסר לכונס�אי

בית המשפט העליו� מפרט את . לא ציי� שבניו היו בעלי� של החברות שבה� הועסק ועוד

  : בציינו, הדיוקי� ודוחה את בקשתו להכרזה על פשיטת רגל�אי

אי� .  בעניי� חובות הגילוי ככל משפט� וחוקת�יש לדעתי לדקדק[...] "

ג� לא לחייב ; 'תכנית כבקשת�'המידע הנמסר לכונס הנכסי� הרשמי בחינת 

התמונה הניתנת לכונס צריכה ; לשפוט מה ימסור לכונס הרשמי ומה ינצור

 יכריע לכיוו� –ובמקרה שמסופק החייב באשר לחומר פלוני , להיות מלאה

   122."מסירתו

 להקשיח את –לבחו� מגמות אלה כעניי� של די� רצוי ולטעו� כי יש להפו� אות� נבקש כעת 

. דרישות תו� הלב במועד יצירת החובות ולהגמיש את דרישת תו� הלב במהל� ההלי�

נפרט אפוא את . עמדה זו מבוססת על הרציונל הקיי� לדעתנו בבסיס דיני פשיטת הרגל

 הרגל ונבח� את דרישת תו� הלב לאור התאוריות השונות המצדיקות את דיני פשיטת

   .תאוריות אלו

  הרציונל בדיני פשיטת רגל קוגנטיי�. ג

משמעות מת� ההפטר היא שנושי� אינ� . על פני הדברי� דיני פשיטת הרגל מעוררי� קושי

ולכ� ה� מסתכני� , גובי� את כל מה שהיו יכולי� לגבות במסגרת מערכת ההוצאה לפועל

מתמחרי� , לפחות נושי� פיננסיי�, מ� הסת�, נושי�.  אשראי ליחידי�יותר כאשר ה� נותני�

 
היא תמשי� לשל� תשלומי� עתיי� בסכו� שיקבע בית , עד לקבלת הפטר חלוט, לכ� שבמש� שנתיי�

משו� , א� מדגיש שהדבר נעשה לפני� משורת הדי�, בית המשפט מאשר את הפשרה. המשפט
השופטת .  ואינ� מביאי� בחשבו� את יכולת השתכרותה העתידיקטני�של החייבת שהתשלומי� העתיי� 

עדר כושר הרצו� של החייבת יהיינו בהתחשב בה[ע� כל זאת ] ...[" :פלינר קובעת בהחלטתה כדלקמ�
יש צור� לעצור ולשאול את עצמנו מי אמור לשאת בנזק , ]בזמ� נטילת ההלוואה והסבל הרב שעברה

לא ירדתי לעומק לחקור את מידת ידיעתו של בנק . תנהלות כל הגורמי� בפרשהשנגר� כתוצאה מה
לא יכולה להיות מחלוקת שג� נושי� אלו . הפועלי� והגורמי� המממני� האחרי� באשר לזהות הלווה

שוב . כיו� מבוקש לתת הפטר כשאחוז המיצוי הינו נמו�. ניזוקו ואת כספי ההלוואות איש לא השיב לה�
אזי בפני חייבת שיש לה , כי א� הייתי שופטת את המקרה על פי המבחני� הכלליי�אני מציינת 

 2504�09) א"מחוזי ת(ר "פשראו . "שכ� היא עתידה לפתוח ד� חדש כעורכת די�, פוטנציאל השתכרות
  228/09) 'מחוזי נצ(ר "ראו פש, כ� כמו ;)10.2.2015, פורס� לא (כונס הנכסי� הרשמי תל אביב' סמידי נ

במקרה זה השופט עיילבוני מחליט להכריז על ). 18.11.2010, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' וגי נח 
, רואה להדגיש: "דגיש את ההקפדה שיש להקפיד על תשלו� תשלומי� עתיי�א� ה, החייב פושט רגל

יב כי על החי, ולאור האמור, בהמש� למפורט לעיל בדבר החובה לקיי� החלטות שיפוטיות במועד�
  ).18' פס, ש�" (]... [חות"להקפיד הקפדה יתרה בעניי� התשלומי� החודשיי� והגשת הדו

  .101101 ש"לעיל ה, סאלח עניי� ג� ו רא.)3(ד' פס, 9999 ש"לעיל ה, נח' געניי�  122
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וכ� ה� , ה� גובי� ריבית גבוהה יותר על אשראי שה� נותני� ליחידי�. את הסיכו� הזה

 מדוע דיני פשיטת –נשאלת אפוא השאלה . מפצי� את עצמ� על הסיכו� שבאבד� ההכנסות

ת רבה יותר כדי שיוענק הפטר לפושטי למה לכפות על הציבור לשל� ריבי? הרגל כדאיי�

  ?רגל

התשובה המקובלת היא שדיני פשיטת הרגל ה� סוג של ביטוח לחייבי� תמי לב שנקלעו 

 בבסיס דיני פשיטת הרגל קיימת ההנחה שכל אד� יכול להיכנס בסיטואציה 123.למצוקה

יקר של לעבור הלי� , כולנו עלולי� לחלות. ללא כל אש� מצדו, מסוימת לחדלות פירעו�

ובשל כ� לא להיות , להיכשל עסקית או לא למצוא עבודה לתקופה מסוימת, גירושי�

. דיני פשיטת הרגל מבטחי� מפני מצב שכזה. מסוגלי� להחזיר חובות שלקחנו על עצמנו

) בהוצאה לפועל(מבלי שירדפו אות� ) fresh start(ה� מאפשרי� לחייבי� לפתוח ד� חדש 

א� , החייבי� אמנ� מעניקי� את נכסיה� לנאמ�. עו אליה�כל חייה� על החובות שנקל

עליית , כלומר. והחייבי� יקבלו עליה� הפטר, חובות שה� אינ� יכולי� לשל� יימחקו

. שיעור הריבית שנגרמת בשל דיני פשיטת הרגל מוצדקת בשל הביטוח שה� מעניקי�

הציבור (המבוטחי� ועליית הריבית כמוה כפרמיה שמשלמי� , ההפטר הוא הרכיב הביטוחי

   124.עבור הביטוח) שלוקח את ההלוואות

תשובה זו הייתה מספקת לו דיני פשיטת הרגל . אול� בתשובה שמדובר בביטוח לא סגי

 פרטי� –במצב זה היה נית� לומר שהדי� מאפשר לפרטי� מסוימי� . היו דיספוזיטיביי�

א אינו מחייב את כלל א� הו, )כלומר לקבל הפטר( לרכוש ביטוח שכזה –שונאי סיכו� 

ולכ� , דיני פשיטת הרגל הישראליי� ה� קוגנטיי�. זה לא המצב המשפטי. הציבור לעשות כ�

. ה� א� מחייבי� רכישה שכזו, )לקבל הפטר" (לרכוש ביטוח"ה� לא רק מאפשרי� לפרטי� 

לוותר על זכותו להפטר (אד� אינו יכול לקחת הלוואה בהתנאה על דיני פשיטת הרגל 

 בי� שה� –אלא לכול� מוקנית הזכות לקבל הפטר , )ה לריבית מופחתת על ההלוואהבתמור

משמעות הדברי� היא שהציבור כולו משל� ריבית גבוהה יותר . רוצי� בזכות זו ובי� שלא

על אשראי שהוא נוטל בתמורה להפטר שחלק מהציבור לאו דווקא מעוניי� בו או צרי� 

, מדוע הדי�? ני פשיטת הרגל אינ� דיספוזיטיביי�ע דימדו –נשאלת אפוא השאלה . אותו

כופה את ההפטר על כל חוזה אשראי באשר הוא ואינו מאפשר לכל פרט , בהיותו קוגנטי

 125?א� לא) בשיעור ריבית גבוה יותר(להחליט בעצמו א� הוא מעוניי� לשל� עבור הפטר 

ודאי , ר� הביטוחשגו) Moral Hazard(שאלה זו מתחדדת עוד יותר בשל הסיכו� המוסרי 

 
123  Adam Feibelman, Defining the Social Insurance Function of Consumer Bankruptcy, 13 AM. 

BANKR. INST. L. REV. 129, 129 (2005): “Bankruptcy scholars generally agree that consumer 
bankruptcy functions, at least in part, as a form of social insurance”; Todd J. Zywicki, An 
Economic Analysis of the Consumer Bankruptcy Crisis, 99 NW. U. L. REV. 1463, 1464 
(2005): “In the Traditional model, bankruptcy is a form of social insurance, allowing 
individuals to ‛smooth’ unexpected income or expense shocks. To this day, most bankruptcy 
scholars continue to believe in the descriptive accuracy of the Traditional model and advocate 

normative policy recommendations based on it” . 
124  Barry Adler, Ben Polak & Alan Schwartz, Regulating Consumer Bankruptcy: A Theoretical 

Inquiry, 29 J. LEGAL STUD. 585 (2000) ; 687–685' בעמ, 4ש "לעיל ה, "יו��הצעת סדר"חריס . 
 .686' בעמ, ש�  125
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שיתנהל , קיומו של הפטר עלול להיות מנוצל לרעה בידי חלק מהציבור. כאשר הוא קוגנטי

הניצול לרעה של חלק מהאנשי� . בחוסר זהירות פיננסית ויוציא מעל ומעבר להכנסותיו

כל הציבור נאל� לשל� , מכיוו� שההפטר הוא קוגנטי. עלול לגרו� נזק לאנשי� אחרי�

מדוע אפוא . וזו יקרה יותר בשל פזרנות� של אחדי�,  יותר בשל ההפטרריבית גבוהה

בחלק זה אבקש ? הציבור כולו צרי� לשל� על חוסר זהירות פיננסית של פרטי� מסוימי�

  . לתת כמה הסברי� אפשריי� לשאלות אלה

  פערי אינפורמציה ובעיית הבחירה השלילית   .1

 הסבר זה adverse selection problem.(126 (ההסבר הראשו� נוגע לבעיית הבחירה השלילית

מדמה סיטואציה שבה דיני פשיטת הרגל ה� דיספוזיטיבי� ובוח� מה ה� ההשלכות של 

במצב שבו נית� להתנות על דיני פשיטת . יכולת ההתנאה של הלווי� על יכולת� לקבל הפטר

י הפטר  מסלול בל–הרגל יש להניח שיתפתחו שני מסלולי� מקבילי� ללקיחת אשראי 

לווי� יקבלו . במסלול בלי הפטר הצדדי� יתנו על דיני פשיטת הרגל. ומסלול ע� הפטר

במסלול השני לווי� לא יתנו על דיני .  לפי תנאי השוק– r –אשראי וישלמו ריבית מסוימת 

ולכ� יש להניח שייאלצו לשל� ריבית , הלווי� יעמדו על זכות� לקבל הפטר. פשיטת הרגל

�גבוהה מr .במסלול זה נמוכה יותרבשל �,  ההפטר יכולת הפירעו� של הנושי �ולכ� ה

�ידרשו ריבית גבוהה מr נכנה ( כפיצוי �את ההבדל בי� הריבית שנגבית בי� שני המסלולי

. בנקודת הפתיחה הדלתא בריבית אינה אמורה להיות גבוהה, לכאורה"). הדלתא בריבית"

א� מכיוו� שיחסית לכלל , שלה� מההפטרהנושי� מתמחרי� את הריבית על פי ס� ההפסד 

הדלתא עבור כלל הלווי� אינה , הלווי� מעט אנשי� הופכי� חדלי פירעו� ומקבלי� הפטר

לווי� " (טובי�"דווקא לווי� , אלא שמרגע שיש ולו דלתא קטנה בי� הריביות. גדולה

אי� , ת�מבחינ). ללא הפטר(יבחרו במסלול הראשו� ) כלכלי גבוה�ממעמד חברתי, אחראי�

סיבה לשל� ריבית גבוהה יותר לצור� ביטוח על אירוע חדלות פירעו� שהסיכוי שיתרחש 

רק אנשי� ) ע� ההפטר(בשל בחירה זו יישארו במסלול השני . מבחינת� שוא� לאפס

כלכלי �אנשי� לא זהירי� או ממעמד חברתי(שסיכויי חדלות הפירעו� שלה� ה� ממשיי� 

משו� שכעת הפסדי , )טרהפהע� (ת שתיגבה במסלול זה בהתא� ג� תעלה הריבי). נמו�

 
, זוכה פרס נובל לכלכלה, אקרלו�' ורג'זוהה על ידי ג, שכמוב� אינו קשור רק לפשיטת רגל, כשל שוק זה  126

בסלנג האמריקני מכונית משומשת במצב . ותשוק המכוניות המשומשמ השהסביר אותו באמצעות דוגמ
ומכא� שמה של , )lemon(ומכונית משומשת במצב גרוע נקראת לימו� , )cherry(מצוי� נקראת דובדב� 
� אינומכיוו� שרוכש מכונית משומשת , על פי אקרלו�. The market for lemons – הבעיה שזיהה אקרלו

הניחוש הטוב ביותר שלו היא שהמכונית היא , ובדב�יודע א� המכונית שנמכרת לו היא לימו� או ד
ובמחיר זה מוכרי� שיש , על מכונית באיכות ממוצעת יסכי� לשל� רק מחיר ממוצע. באיכות ממוצעת

רוכשי� , בשל עמדה צפויה זו של בעלי הדובדבני�. לא ירצו למכור) דובדב�(לה� מכונית שמורה היטב 
וידרשו להוריד את המחיר , לה� ה� באיכות ממוצעת ומטהיודעי� שהמכוניות המשומשות המוצעות 

במילי� . ג� בעלי מכוניות באיכות ממוצעת לא ירצו למכור וכ� הלאה, במחיר נמו� עוד יותר. עוד יותר
) או כל מוצר אחר(עצ� הסכמתו של מוכר למכור את המכונית , במצב של פערי האינפורמציה, אחרות
 .George Aראו.  מעוניי� לקנותאינו אישומכונית שהיא לימו� , לימו�המכונית שהוא מוכר היא שמעיד 

Akerlof, The Market for ‟Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 84 Q.J. 
ECON. 488 (1970). 
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עליית הריבית . הנושי� בשל מת� ההפטר מתפזרי� על אוכלוסייה קטנה ומסוכנת יותר

משו� שעליית , )ע� ההפטר(תקטי� עוד יותר את מספר האנשי� שיבחרו במסלול השני 

נוספי� במסלול בחירת אנשי� . הדלתא בריבית תתמר� עוד יותר אנשי� לוותר על ההפטר

בסופו של דבר יבחרו במסלול . הראשו� תעלה שוב את הריבית במסלול השני וחוזר חלילה

א� דווקא לאלה הנושי� לא ירצו , השני רק אנשי� שיש סיכוי גבוה שייכנסו לחדלות פירעו�

אחד (שני מסלולי הלוואה ,  במילי� אחרות127.להלוות או שידרשו מה� ריבית גבוהה ביותר

משו� שהנושי� , לא יוכלו לעול� להתקיי� יחדיו לאור� זמ�) ר ואחד בלעדיוע� הפט

הנושי� יעלו את . שדווקא ללווי� שמעונייני� בהפטר לא כדאי להלוות, בהיגיו�, יסברו

. הריבית במסלול ע� הפטר לרמה כזו שההפטר לא יהיה כדאי והמסלול לא יהיה רלוונטי

כול� , כאשר דיני פשיטת הרגל ה� קוגנטיי�. ה זודיני פשיטת רגל קוגנטיי� פותרי� בעי

ולכ� מוגדר (הנושי� אינ� יכולי� להבחי� בי� מי שמעוניי� בהפטר . חייבי� לקבל הפטר

וה� מתמחרי� את ההפטר על פני , )שמוגדר יציב(לבי� מי שאינו מעוניי� בו ) לווה מסוכ�

   128.המשי� ולהתקיי�יכול ל, שהוא מוסד חשוב, כ� מוסד ההפטר. כלל האוכלוסייה

בעיית הבחירה . הוא שגוי מבחינה פרקטית, א� שיש בו היגיו� תאורטי, אלא שהסבר זה

או בענייננו (השלילית מתרחשת רק כאשר קיימי� פערי אינפורמציה בי� המוכר לבי� הקונה 

ההנחה שבבסיס ההסבר היא שלנושי� אי� די אינפורמציה ).  בי� הלווה לבי� המלווה–

. ולכ� ה� משתמשי� בבחירת המסלול לצור� תמחור ההלוואות, בי� הלווי� השוני�להבחי� 

לווי� שאינ� ; ולכ� ישלמו ריבית גבוהה, לווי� שמעונייני� בהפטר נתפסי� כמסוכני�

אול� הנחה זו אינה קיימת . ולכ� ישלמו ריבית נמוכה, מעונייני� בהפטר נתפסי� כיציבי�

יש כלי� מצויני� לדעת מראש א� הלווה , שי� הפיננסיי�או לפחות לנו, לנושי�. במציאות

, למשל, כ�. וה� משתמשי� בכלי� אלה לצור� התמחור, שבפניה� מסוכ� או יציב

ה� , באמצעות חוק נתוני אשראי יכולי� בנקי� לדעת את היסטוריית האשראי של הלווה

עור הריבית ייקבע שי. וה� יכולי� לקחת ביטחונות, יכולי� לדרוש ממנו להציג את נכסיו

יכולת� של הנושי� . לפי מסלול ההלוואה, או לפחות לא רק, ולא, לאור נתוני� אלה

משו� שהדלתא בריבית בי� , הפיננסיי� להבחי� בי� הלווי� מייתרת במידה רבה את ההסבר

כל לווה יכול . שני המסלולי� אינה נקבעת קביעה גורפת אלא עבור כל לווה אינדיווידואלי

בלי שעצ� הבחירה במסלול ע� הפטר תשמש נגדו , א� ברצונו לקבל הפטר או לאלבחור 

ג� לו דיני פשיטת הרגל היו , כלומר. רק משו� שלווי� אחרי� שבחרו במסלול זה מסוכני�

  . עדיי� היה נית� לקיי� מסלול שבו נית� לקבל הפטר, דיספוזיטיביי�

  כשלי� קוגניטיביי�. 2

 עצמ� וליכולת� לבחור בחירה מושכלת בי� מסלול הלוואה הסבר שני אפוא נוגע ללווי�

נקודת המוצא להסבר זה ה� ממצאי� מתו� מחקר . ע� הפטר למסלול הלוואה בלעדיו

שתי ההטיות . אשר מראי� הטיות בקבלת החלטות של אנשי�, הכלכלה ההתנהגותית

 
127  DOUGLAS G. BAIRD, THOMAS H. JACKSON & BARRY E. ADLER, CASES, PROBLEMS, AND 

MATERIALS ON BANKRUPTCY 472–473 (rev. 3rd ed. 2001). 
 . ש�  128
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 optimistic(ות וההטיה לאופטימי )present bias(הטיית ההווה הרלוונטיות בהקשר זה ה� 

bias .(הטיית ההיוו� ההיפרבולי –או בשמה הכלכלי , הטיית ההווה )Hyperbolic 

Discounting (– �שבהווה ביחס לרווחי �נוגעת לנטייה לייחס משקל רב יותר לרווחי 

שהאחד נית� בהווה והשני יינת� , בהינת� שני פרסי� זהי� בערכ� הנוכחי, כלומר. שבעתיד

מקד� ההיוו� , במילי� אחרות. שי� יעדיפו את הפרס בהווה ולא בעתידרוב האנ, בעתיד

 משמעות 129.ואינו נשאר קבוע) היפרבולי(המיוחס לתגמולי� עתידיי� עולה ביחס לזמ� 

מכיוו� . הדבר היא שכאשר אנשי� לוקחי� הלוואה ה� אינ� מקני� חשיבות מספקת להפטר

, רסי� שניתני� בעתיד אינ� נשקלי� כראויומכיוו� שפ, רק בעתיד, א� בכלל, שההפטר יינת�

בהינת� בחירה מרבית האנשי� יעדיפו לשל� פחות ריבית בהווה ולוותר על הפטר עתידי 

להטיה זו מצטרפת ג� הטיית . מאשר לשל� ריבית גבוהה יותר בהווה בתמורה להפטר

 את הטיית האופטימיות מתייחסת לנטיית� של רוב האנשי� להערי� ביתר. האופטימיות

 אנשי� 130.הסיכויי� לתוצאות חיוביות ולהערי� בחסר את הסיכויי� לתוצאות שליליות

, סבורי� בשיטתיות שסיכויי הצלחת� בפרויקט כלשהו ה� גבוהי� ממה שה� באמת

 שסיכוייה� –ובהתאמה , שסיכוייה� לחלות במחלה קשה ה� נמוכי� ממה שה� באמת

יש להניח שלו היה מוצע , לפי הערכה זו. ועללהיכנס לחדלות פירעו� נמוכי� מכפי שה� בפ

ה� היו בוחרי� , לאנשי� מסלול שבו ה� יכולי� לשל� פחות ריבית ולוותר על הפטר

  . שהרי להערכת� ממילא הסיכוי שיזדקקו להפטר הוא נמו�, במסלול זה

לפי ההסבר השני אפוא דיני פשיטת הרגל ה� דיני� קוגנטיי� שנועדו להג� על הלווי� 

רוב מכריע של , המחוקק מערי� שלו היו דיני פשיטת הרגל דיספוזיטיביי�.  עצמ�מפני

א� הוא מבי� שבחירה זו נעשית מתו� הטיות , לווי� היו בוחרי� לוותר על ההפטר

 מכיוו� שההשלכות של בחירה זו על הלווי� עלולות 131.התנהגותיות והיא רציונלית מודעת

הוא מונע מלווי� לבחור את הבחירה . טרנליסטיתהמשפט נוקט גישה פ, להיות הרות אסו�

הלא נכונה ומכריח אות� להיות זכאי� להפטר שאולי ה� עצמ� לא היו בוחרי� ) הצפויה(

   132.בו

כפי . הסבר ההטיות הקוגניטיביות מסביר היטב את קיומו של די� פשיטת רגל קוגנטי

. ת המשפט העליו�בבי, א� א� לא במפורש, דומה שזהו ההסבר שאומ�, שאראה בהמש�

הרי הטיות התנהגותיות קיימות לא רק בהקשר של לקיחת . אול� הסבר זה ג� מעורר קושי

 
 Shane Fredrick, George Loewenstein & Tedראו , לסקירת ספרות ביקורתית על הטיית ההווה  129

O’Donoghue, Time Discounting and Time Preference: A Critical Review, 40 J. ECON. 
LITERATURE 351 (2002)  . 

130  Francis W. Irwin, Stated Expectations as Functions of Probability and Desirability of 
Outcomes, 21 J. PERSONALITY 329 (1953); Neil D. Weinstein, Unrealistic Optimism About 
Future Life Events, 39 J. PERSONALITY & SOC. PSYCHOL. 806 (1980); Anat Bracha & Donald 
J. Brown, Affective Decision Making: A Theory of Optimism Bias, 75 GAMES & ECON. 

BEHAV. 67, 67–68 (2012). 
131  Adam J. Levitin, Priceless? The Social Costs of Credit Card Merchant Restraints, 45 HARV. 

J. ON LEGIS. 1, 37–43 (2008). 
132  Thomas H. Jackson, The Fresh-Start Policy in Bankruptcy Law, 98 HARV. L. REV 1393, 1404 

 ).Jackson, The Fresh-Start Policy: להל� ((1985)
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חלק� החלטות חשובות לא , ה� מלוות את כולנו בכל ההחלטות שאנו מקבלי�. הלוואות

המחוקק למשל אינו .  הפטר א� לא על הלוואה שאנחנו נוטלי�מההחלטה א� לקבלפחות 

ישראל לחזק את בית� או לרכוש ביטוח לקראת רעידת אדמה אפשרית א� מחייב את תושבי 

המחוקק אינו מחייב בעלי ; שהמומחי� כול� אומרי� שרעידת אדמה היא רק עניי� של זמ�

ג� במקרי� שבה� החלטת בית המשפט עלולה להיות הרת גורל , די� בקבלת ייצוג משפטי

� כאשר מותו של אד� ישאיר את שאריו והוא אינו מחייב רכישת ביטוח חיי� ג, מבחינת�

מדוע הבחירה להיות , א� בכל הנושאי� הללו המחוקק אינו פטרנליסטי. מחוסרי כול

מדוע המחוקק מתעקש לבטח פושטי ? פטרנליסטי נעשית דווקא בהקשר של פשיטת רגל

  ? רגל על חשבו� הציבור כולו ואינו מתעקש על ביטוחי� אחרי�

לכ� אימו� די� קוגנטי שמאפשר מת� הפטר לחייבי� נתפס ו, לכ� אי� תשובה ברורה

למחוק , בתנאי� מסוימי�, המחוקק מאפשר לכל הלווי�". חסד של המחוקק"בהקשר זה כ

   .ובכ� מסייע לה� להתגבר על ההטיות הקוגניטיביות, את חובותיה�

  החצנות חיוביות. 3

שנוגע להשפעות , ניתוח זה מביא להסבר שלישי לקוגנטיות של דיני פשיטת הרגל

הקוגנטיות של דיני פשיטת הרגל , לפי הסבר זה. החיצוניות של חדלות הפירעו� של היחיד

אלא מהתועלת שדיני� אלה טומני� בחוב� , אינה נובעת מרצו� לסייע לחייבי� עצמ�

יש להידרש להבחנה הכלכלית באשר לאפקט , על מנת להבהיר טענה זו. לחברה כולה

  .  פנאי לבי� עבודההתחלופה שקיי� בי�

אד� יכול לבחור לעבוד . לכל אד� הבחירה כיצד לנצל את הזמ� שברשותו, עקרונית

או שהוא יכול לבחור ליהנות משעות פנאי ולהפיק תועלת מפעילויות , ולקבל על כ� שכר

כל אד� מוצא לו איזו� ). 'תחביבי� וכו, זמ� ע� המשפחה, שינה(שאינ� מניבות הכנסה 

 כאשר אד� הוא 133.'צרכיו וכו, לפי אישיותו, עות העבודה לבי� שעות הפנאימסוי� בי� ש

הוא ישתכר שכר , ככל שיעבוד יותר. בר פירעו� הוא יודע שהכנסתו השולית תשמש לצרכיו

וא� הוא , לעומת זאת כאשר אד� הוא חדל פירעו�. רב יותר ויוכל להשתמש בכס� לתועלתו

 ניטל ממנו –� לו סיכוי לפרוע את כל חובותיו יודע שג� א� הוא יעבוד קשה מאוד אי

הכול יעבור (ברור לחייב שממילא הוא לא ייהנה מֵ�רות עמלו . התמרי� לבחור בעבודה

לחייב עדי� לנצל את זמנו בפנאי . ולכ� במצב כזה אי� כל סיבה לעבוד ולהתקד�, )לנושי�

דא . של הנושי� אינה מגעתיד� , בניגוד לשכר, משו� שלתועלת זו, )להפיק תועלת מהפנאי(

מחד החייב לא . שבשל בחירתו של החייב בפנאי הוא יהפו� להיות יצרני פחות לחברה, עקא

ומאיד� הוא עלול ליפול לנטל על החברה ועל , יעניק לחברה את התפוקות שלה� הוא מסוגל

בעקבות ההפטר יש . מת� ההפטר נות� לחייב אפשרות לפתוח ד� חדש. משלמי המסי�

משו� שלאחריו שוב התועלת השולית שבשכר מגיעה , יב תמרי� לחזור ולהיות יצרנילחי

להפחית את תשלומי , החייב יכול לחזור למעגל העבודה או להתקד� בו. אליו ולא לנושי�

תוצאות אלה , ודוק. ההעברה שהחברה משלמת עבורו ובכלל להגדיל הכנסות ולהשתק�

החברה נהנית מהגדלת ההכנסות של החייב . עצמוטובות לציבור בכללותו ולא רק לחייב 

 
133  Gary S. Becker, A Theory of the Allocation of Time, 75 ECON. J. 493 (1965). 
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תור� לקהילה שבה הוא חי , מקבל פחות תמיכות, משו� שכ� הוא משל� מסי� גבוהי� יותר

  . ומוסי� לפעילות המשקית

מנוגדות על ) החצנות(מבחינת כלכלית אפוא נית� לומר כי להפטר יש שתי השפעות 

עה השלילית היא עליית שיעור הריבית  ההשפ134. האחת שלילית והשנייה חיובית–החברה 

והנושי� מפצי� את , הפטר מעלה את הסיכו� שבמת� אשראי, כפי שציינו לעיל. במשק

העלאת שיעורי הריבית . עצמ� על הסיכו� המוגבר בהעלאת הריבית שה� גובי� מחייבי�

ההשפעה החיובית היא הגברת . מקשה על יחידי� ללוות ומִאטה את הפעילות הכלכלית

ההפטר מאפשר לפרטי� להתאושש ממשברי� כלכליי� , כמפורט לעיל. יצרנות והצמיחהה

לשל� מסי� ולהקטי� את , וכ� ה� מתומרצי� לחזור למעגל העבודה, שנקלעו אליה�

מרבית המחקרי� האמפיריי� .  לטובת החברה בכללותה–תשלומי הסעד שה� מקבלי� 

 136. ההפטר רבות מאלו השליליות מראי� שההחצנות החיוביות של135שנעשו בסוגיה זו

מצאו שקיימת תועלת חיובית לא מבוטלת להלי� פשיטת רגל ולמת� , למשל', דובי ואח

בכמה וכמה מאמרי� ה� מראי� כי רמה גבוהה יותר של הגנה בפשיטת רגל מגדילה . הפטר

, הלי� פשיטת הרגל. מגדילה את הצריכה ותורמת לצמיחה, את התעסוקה במדינה

, קטי� את השפעת� של זעזועי� כלכליי� ה� במשקי הבית וה� במשק בכללותומ, להערכת�

 138.וייט וזיהו מגיעי� למסקנה דומה מכיוו� אחר,  לי137.וכ� מסייע לצאת ממצבי מיתו�

 
134  Igor Livshits, James MacGee & Michele Tertilt, Consumer Bankruptcy: A Fresh Start, 97 AM. 

ECON. REV. 402 (2007). 
אינו  המחקרי� האמפיריי� שבדקו את השפעת ההפטר מספר, על א� חשיבות הסוגיה מבחינה כלכלית  135

 Will Dobbie & Jae Song, Debtor Relief and Debtor Outcomes: Measuring the Effectsו רא. גדול
of Consumer Bankruptcy Protection, 105 AM. ECON. REV. 1272, 1273 (2015): “Despite 
providing billions of dollars in debt relief each year, it is not clear how bankruptcy protection 

impacts debtors”. 
אול� , על פיה� ביטול מוסד פשיטת הרגל יביא דווקא לעלייה ברווחהו ,קיימי� ג� מחקרי� אחרי�  136

החיוביות להחצנות  מתייחסי�  ואינ�תמקדי� בהשפעה של עליית הריבית בשל ההפטרמחקרי� אלה מ
טועני� שביטול הלי� פשיטת הרגל או הקשחת התנאי� להפטר , למשל, י וגורדו�'טרג'צ. שנובעות ממנו

 & Satyajit Chatterjeeראו (ציבור לאשראי העשויי� להעלות את הרווחה בשל הגדלת הנגישות של 
Grey Gordon, Dealing With Consumer Default: Bankruptcy vs Garnishment, 59 J. MONETARY 

ECON. S1 (Supp. 2012) .(של הלי� פשיטת הרגלואול� ה� עצמ� מצייני� שהתעלמו מעלויות ביטול  ,
 ,ש�(עלויות החברתיות של חלוקת העושר של הקולי� וה� בהקשר יעלייה בשיעור העשל ה� בהקשר 

 Kartik B. Athreya, Welfare Implications of the Bankruptcy Reform Act of ראו ג� .)S15' בעמ
1999, 49 J. MONETARY ECON. 1567 (2002) ,תייחסות למאמר זה בוהה�Wenli Li & Pierre-Daniel 

Sarte, U.S Consumer Bankruptcy Choice: The Importance of General Equilibrium Effects, 53 
J. MONETARY ECON. 613, 614–615 (2006).  

137  Dobbie & Song ,135 ש"לעיל ה;Will Dobbie & Paul Goldsmith-Pinkham, Debtor Protections 
and the Great Recession, (13.1.2015), scholar.harvard.edu/files/pgoldsmithpinkham/files/ 
dobbie_goldsmithpinkham_dec062014.pdf; Will Dobbie, Paul Goldsmith-Pinkham & Crystal 

Working , Research. Bureau of Econ Nat’l(Financial Health & Consumer Bankruptcy , Yang
21032w/papers/org.nber.www, )5 201,032201. Paper No .ג� כתבה שהתפרסמה בנושא ראו 

 ,Bankruptcy and the Economy: A Fresh Start, THE ECONOMIST (March 12 :ומיסטבמגזי� האקונ
2015), https://www.economist.com/news/united-states/21646222-new-evidence-rules-debtors- 

are-too-tough-fresh-start. 
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 והקשתה על חייבי� 2005�כותבי� אלה מתייחסי� לרפורמה שנערכה בארצות הברית ב

משו� , ייתה אחד הגורמי� למשבר הדיוררפורמה זו ה, לטענת�. להגיש בקשה לפשיטת רגל

וללא הפטר לא יכלו חייבי� לרכז משאבי� בתשלומי , שהיא יצרה קושי בקבלת הפטר

חייבי� רבי� יותר פיגרו בתשלומי ). אלא היו חייבי� לשל� את כל חובותיה�(משכנתה 

 139.�"ובסופו של דבר לקריסת שוק הנדל, והדבר הביא לעיקולי� רבי� יותר, משכנתאות

 מודל שבו נית� הפטר –משווי� שני מודלי� של הלי� פשיטת רגל זה לזה ' ליבשי� ואח

). מודל אירופי(ומודל שבו מערימי� קשיי� על מת� הפטר ) מודל אמריקני(בפשטות יחסית 

על פי שורה של מדדי� כלכליי� ה� מראי� כי מודל שמקל במת� הפטר מעלה את הרווחה 

ובכ� מסייע להתגבר על , ר צריכה מאוזנת יותר על פני זמ�מודל שכזה מאפש. הציבורית

פא� ווייט מדגישי� דווקא את ההשפעות ,  ולבסו�140.זעזועי� כלכליי� ועל משברי�

, לטענת�). לפני שאד� נכנס בפועל לחדלות פירעו�(החיוביות שיש למת� הפטר אקס אנטה 

י� ביטוח מסוי� במקרה משו� שהוא מעניק לאנש, מת� הפטר מגביר את היזמות במדינה

משו� שה� יודעי� , אנשי� מוכני� לפתוח עסק חדש ביתר קלות. של כישלו� עסקי

לעובדה שלהפטר יש תועלת , לומר כ141.שבמקרה שייקלעו לחובות יוכלו לפתוח ד� חדש

  .תועלת שהוא מביא לחייב ספציפי יש תימוכי� אמפיריי� לא מבוטלי�ה מלבדחברתית 

, "חסד לחייב"הרי שהוא אינו רק בגדר ,  הכלכליות של ההפטרא� אלו אכ� התוצאות

משו� שג� , מוצדק שדיני פשיטת הרגל יהיו קוגנטיי�. רווח לציבור, ואולי בעיקר, אלא ג�

מבחינה , )בתמורה לשיעורי ריבית נמוכי� יותר(א� חייבי� היו מעדיפי� לוותר על ההפטר 

ת ראוי להדגיש כי השפעות חיוביות אלה  ע� זא142.חברתית וציבורית חשוב שיקבלו אותו

דווקא מחקרי� שמתמקדי� בהשפעת הליכי . אינ� מתרחשות בכל הלי� של פשיטת רגל

רי� פורטר 'קת. פשיטת הרגל על החייבי� עצמ� מגיעי� למסקנות אופטימיות קצת פחות

 
138  Wenli Li, Michelle J. White & Ning Zhu, Did Bankruptcy Reform Cause Mortgage Default To 

Rise?, 3 AM. ECON. J. 123 (2011). 
  .144' בעמ, ש�  139
140  Livshitz, MacGee & Tertilt ,ג� לי וסארט טועני� שביטול הלי� פשיטת . 403' בעמ, 134 ש"לעיל ה

ה� . ידה ברווחה החברתיתהרגל או התנאת ההפטר בתשלו� מתו� הכנסה עתידית עלול להביא ליר
מראי� שההשפעה החיובית של ההפטר על המשק ועל שוק העבודה גדולה מההשפעה השלילית שיש לו 

 .)136136 ש"לעיל ה, Li & Sarteראו (בשל העלייה במחירי הריבית 
141  Wei Fan & Michelle J. White, Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial Activity, 

46 J.L. & ECON. 543, 545 (2003); Michelle J. White, Bankruptcy and Small Business, 24 REG. 
18, 20 (2001): ‟That should make us worry that the proposed legislation [which makes 
discharge harder to obtain] would make the U.S. small business environment more like that of 
Germany, where bankruptcy law has never included a ‛fresh start’, risk-taking is frowned 
upon, there are many fewer entrepreneurs, unemployment is higher, and economic growth is 

slower”. 
142  Jackson, The Fresh-Start Policy ,1424–1418' בעמ, 132 ש"לעיל ה; Charles J. Hallinan, The 

“Fresh Start” Policy in Consumer Bankruptcy: A Historical Inventory and an Interpretive 
Theory, 21 U. RICHMOND L. REV. 49 (1986); Charles Jordan Tabb, The Scope of the Fresh 
Start in Bankruptcy: Collateral Conversions and the Dischargeability Debate, 59 GEO. 
WASH. L. REV 56, 89–103 (1990); John M. Czarnetzky, The Individual and Failure: A Theory 

of the Bankruptcy Discharge, 32 ARIZ. ST. L.J. 393 (2000). 
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ו את  חייבי� ובדקו מהו מצב� הכלכלי שנה אחרי שקיבל359ריאיינו , למשל, ור�'ודברה ת

 מהחייבי� מדווחי� 27%�ה� מגלות ש. ההפטר לעומת מצב� במועד הבקשה לפשיטת רגל

 אחוזי� נוספי� מדווחי� שמצב� 8%�וכ, שמצב� הכלכלי לא השתנה לאחר מת� ההפטר

 מהחייבי� חזרו להיות 35%, שנה אחרי שחובותיה� נמחקו, כלומר. אפילו גרוע יותר

.  הא� ולי מגיעי� למסקנה דומה143.� לה� מעול�שקועי� בחובות כאילו ההפטר לא נית

באמצעות נתוני� שלקחו מהסקר על הלוואות צרכני� ה� מגלי� שחייבי� רבי� שפנו 

עבור רבי� לא הביא ההפטר להקלה . לפשיטת רגל חווי� קשיי� כלכליי� ג� אחרי ההפטר

ור� 'ר ות א� מסקנותיה� של פורט144.והגישה לאשראי בעייתית מבחינת�, כלכלית ניכרת

מכיוו� . הדבר משלי� ג� על ההחצנות החיוביות שיש להלי� פשיטת הרגל, והא� ולי נכונות

ה� אינ� הופכי� לפרודוקטיביי� יותר , שחלק מהחייבי� אינ� באמת יוצאי� לדר� חדשה

ומאיד� , מחד אי� נוצרת תועלת חברתית ממת� ההפטר. משהיו טר� קיבלו את ההפטר

וה� מעלי� את שיעור הריבית לכל שאר , ות כלכלית פזיזה לחינ�נושי� נפגעי� מהתנהג

  . החייבי�

אלא א� לאחר ההפטר , נראה אפוא כי מוסד ההפטר מביא להשפעות כלכליות חיוביות

נכו� לתת את ההפטר ,  לפי גישה זו145.במהרה וצובר שוב חובות" חוזר לסורו"החייב 

   .יב על דר� חדשה וישתק�כאשר קיי� סיכוי גבוה שבעקבותיו אכ� יעלה החי

  מסקנות לדרישת תו� הלב. ד

. ואחר הדברי� האלה אבקש לסגור את המעגל ולחזור לתוכ� שיש ליצוק למושג תו� הלב

ויש רציונלי� שוני� לקוגנטיות של דיני , משמעי�הניתוח התאורטי אינו חד, כפי שראינו

,  שאותה אנו מאמצי�פרשנות עקרו� תו� הלב קשורה לעמדה התאורטית. פשיטת הרגל

  .ובעיקר לרציונל ההטיות הקוגניטיביות מול הרציונל של ההחצנות החיוביות

   עונשי או שיקומי–משמעות תו הלב . 1

הגישה של ההטיות הקוגניטיביות גוררת פרשנות של מושג תו� הלב שאכנה אותה פרשנות 

ת הרגל הוא הרצו� לעזור המוקד של הלי� פשיט, על פי הסבר זה). או אינטרינזית(עונשית 

 
143  Katherine Porter & Deborah Thorne, The Failure of Bankruptcy’s Fresh Start, 92 CORNELL L. 

REV. 67 (2006). 
144  Song Han & Geng Li, Household Borrowing After Personal Bankruptcy, 43 J. MONEY, 

CREDIT & BANKING 491 (2011). 
החוקרי� בדקו מדדי� כלכליי� שוני� של ויסות צריכה על . מבסס מסקנה זו' בשי� ואח לישעשומחקר   145

פני זמ� וגילו שבמדינות שבה� נית� הפטר בקלות רבה יותר יחידי� יכולי� לווסת צריכה על פני זמ� 
 מודל שנות� הפטר ,על פי הממצאי� שלה�. וכ� להתמודד ע� זעזועי� כלכליי�, בצורה טובה יותר

פעמי �אבל זאת רק בהנחה שחדלות הפירעו� נובעת מזעזוע חד,  יחסית מעלה את הרווחהבקלות
לעומת זאת א� מתעלמי� . פעמי�אבד� עבודה או הפסד חד,  גירושי�בעקבותלמשל , בהכנסות

משו� שאז האפקט הביטוחי מאבד את , יש עדיפות למשטר שמקשה על הפטרי�, מהזעזועי� בהוצאות
' בעמ, 134 ש"לעיל ה, Livshitz, MacGee & Tertiltראו  (גדליעה בנושי�  ומשקל הפג,חשיבותו

413–417.( 
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דיני פשיטת רגל ה� פטרנליסטיי� ומסייעי� לחייבי� לתק� בחירות כלכליות . לחייב עצמו

מכיוו� שהלי� פשיטת הרגל מיועד לסייע . בי� השאר בשל כשלי� קוגניטיביי�, שעשו

תוכנה של דרישת תו� הלב נועד לבחו� א� התנהגותו של החייב מזכה אותו בסיוע , לחייב

ולכ� , הוא שייהנה ממנה, החייב הוא שפונה למערכת המשפטית בבקשת עזרה"). חסד"ב(

תפקיד דרישת תו� . עליו להגיע נקי כפיי� כשהוא עומד בכל התנאי� הנדרשי�, לכל הפחות

חייבי� זכאי� ליהנות מיתרונותיו של הלי� , ככלל. הוא אפוא עונשי, על פי גישה זו, הלב

 היינו אינו משל� –א� חייב שאינו נקי כפיי� , בותיה�פשיטת הרגל ולמחוק את חו

הוא אינו מקבל את החסד .  נענש–ר "תשלומי� עתיי� או אינו משת� פעולה ע� הכנ

לתנאי , לפי פרשנות זו. משו� שלא עמד בר� ההתנהגות המזכה, הפוטנציאלי שהיה זכאי לו

� אינ� עומדי� בתנאי� העובדה שחייבי. תו� הלב שדורש בית המשפט יש ער� אינטרינזי

   .היא כשלעצמה מצדיקה את העונש של שלילת ההפטר

 –לעומת זאת אימו� הרציונל של ההחצנות החיוביות מביא לפרשנות שונה של תו� לב 

המוקד של הלי� פשיטת הרגל אינו , על פי רציונל זה). או אינסטרומנטלי(תו� לב שיקומי 

כשהרווח מתקבל , א שמרוויחה ממת� ההפטרהחברה הי. החייב אלא התועלות החברתיות

במנותק מהשאלה א� החייב שית� פעולה , )תמרו� ליצרנות(משיקומו הכלכלי של החייב 

תפקיד דרישת תו� הלב אינו לבחו� את זכאותו של , לפי גישה זו אפוא. א� לאו ר"ע� הכנ

 הוא כלי תו� הלב. החייב לחסד אלא א� קיי� הסיכוי שחייב מסוי� ישתק� הוא גבוה

ולא לקבוע ר� התנהגות שא� ) תו� לב אינסטרומנטלי(לבחינת התנהגותו של החייב בעתיד 

א� בית המשפט רואה שחייב , למשל, כ�". חסד"�חייב לא עמד בו הוא ייענש ולא יזכה ב

או חייב , שיצר את החובות בהימורי� לא חוקיי� ממשי� להמר ג� במהל� פשיטת הרגל

עליו לשלול ,  פיזור כספי� ממשי� לצבור חובות ג� במסגרת ההלי�שחובותיו נוצרו בשל

, ג� לאחר ההפטר יש להניח שחייב כזה לא יפתח ד� חדש. ממנו את הזכות לקבל הפטר

   .ולכ� מוטב לא לתת לו את ההפטר מלכתחילה

בי� שתי תפיסות . וב לציי� שההבחנה בי� שתי הפרשנויות אינה ברורה או דיכוטומיתחש

ורוב בתי המשפט ,  קיי� רצ�– תו� לב עונשי מהצד האחד ושיקומי מהצד השני – הקיצו�

כמו כ� על א� השוני בי� העמדות . מצויי� במקו� כלשהו על הרצ� ולא בנקודות הקיצו�

ייתכ� כי . התוצאות שאליה� ה� מגיעות במקרה ספציפי עשויות להיות זהות, הפרשניות

לי� פשיטת הרגל חסד לחייב וג� שופטת שרואה בנסיבות מסוימות ג� שופט שרואה בה

או שלא ( היינו שנכו� –בהלי� כלי להגברת יצרנות חברתית יגיעו שניה� לאותה מסקנה 

קיימי� מקרי� שבה� שתי תפיסות המוצא . אלא שלא תמיד זה המצב. לתת הפטר) נכו�

ואילו האחרת ,  תפיסה אחת תביא למסקנה שנכו� לתת הפטר–הללו יביאו לתוצאות שונות 

מצב זה עלול להתרחש במיוחד כאשר החייב אמנ� אינו משת� פעולה . תשלול אותו

בתו� ההלי� . א� נראה שמת� הפטר יולי� אותו לדר� חדשה, במלואה ע� הכונס הרשמי

, יצליח לשק� את חייו, א� א� ישתחרר מכבלי פשיטת הרגל, התנהגות החייב היא לעומתית

מחלה או מת� ,  גירושי�– שהכניסו את החייב לחדלות הפירעו� בי� השאר משו� שהנסיבות

בסיטואציות אלה עולה השאלה על מה צרי� בית . אינ� רלוונטיות עוד–ערבות לב� משפחה 

?  על ניקיו� כפיו של החייב או על יכולת השיקו� העתידית שלו–המשפט לשי� את הדגש 

  ?נשי לשיקומיאיפה בית המשפט ממוק� על הרצ� שבי� תו� הלב העו



   לבקשת חייברגל הלב בהלי� פשיטת דרישת תו	  ח"עתש מו 	משפטי

877  

ושופטי� שוני� רואי� את הלי� פשיטת , א� שפסיקת בתי המשפט אינה מקשה אחת

היא , ובעיקר בפסיקת בית המשפט העליו�, דומני שהמגמה בפסיקה, הרגל ראייה שונה

החשיבות שבתי המשפט מייחסי� ליכולת . לשי� דגש על הממד העונשי של תו� הלב

 שה� מייחסי� לשאלה א� התנהגותו של החייב השיקו� של החייב פחותה מהחשיבות

מגמה זו נית� לראות באמירות מפורשות של בית המשפט שהלי� . מצדיקה את מת� ההפטר

בית המשפט עומד עמידה , בשל ראייה בהלי� חסד". חסד של המחוקק"פשיטת הרגל הוא 

יקה של יכולת וזאת בלי בדיקה מעמ, )לאחר צו הכינוס(דווקנית על התנהגות נקיית כפיי� 

  . שיקו� אפשרית

שנכנסו כול� להלי� פשיטת , שני הורי� ובנ�,  דובר במשפחהיצחקיבעניי� , למשל

 וס� 147,ח" מיליו� ש10.5 ס� התביעות של הנושי� נגד כל שלושת החייבי� היה 146.רגל

 שלושת החייבי� לא שילמו את 148.ח לחודש" ש4,300התשלומי� החודשיי� שלה� היה 

. ובית המשפט המחוזי ביטל את צו הכינוס והליכי פשיטת הרגל, תיי� כסדר�התשלומי� הע

בערעור לבית המשפט העליו� מציי� בית המשפט כי א� שבזמ� הערעור היו המערערי� 

על חשבו� התשלומי� (ח לטובת הנושי� " ש49,000נכוני� להפקיד בקופת בית המשפט 

, ודשיי� שנקבעו לה� היו גבוהי� מדיוג� בהנחה שהתשלומי� הח, )החודשיי� שלא שילמו

לא ייתכ� שהמערערי� יעשו די� לעצמ� ולא ישלמו את התשלומי� . אי� לקבל את הערעור

בית המשפט אינו בוח� את השאלה א� מחיקת . או לא יבקשו בקשה פורמלית להפחתת�

תביא לשיקו� , ודאי בשעה שהתשלומי� העתיי� כה זניחי� ביחס לסכו� החוב, החובות

  :בקבעו, אלא מבטל את הליכי פשיטת הרגל בשל חוסר תו� לב, החייבי� ולתועלת חברתית

חייב . חייב שנית� לגביו צו כינוס זוכה להגנה מפני הליכי הוצאה לפועל"

צו הכינוס מטיל מגבלות . כזה אינו רשאי ליטול את הדבש בלא העוק�

בת את החייב בדר� כלל כולל צו הכינוס הוראה המחיי. שונות על החייב

מיותר לומר שעל החייב לקיי� את . בתשלו� חודשי לקופת פשיטת הרגל

  149."המגבלות ולשאת בתשלו� בו הוא חויב

 ש� דובר בבני זוג שהגישו בקשה לפשיטת רגל בשל 150.סאלחדוגמה נוספת משמש עניי� 

, י� מיליו� שקל7�ס� החובות המוצהרי� של בני הזוג היה יותר מ. כישלו� עסק שהקימו

בית המשפט דוחה . ח כל אחד" ש250כשהתשלומי� החודשיי� שהושתו עליה� היו בס� 

. דיוקי� במידע שמסרו לכונס הרשמי�בעיקר בשל אי, את בקשת� להכרזה על פשיטת רגל

, הוא קובע כי המערערי� לא הסבירו את טיב מערכת היחסי� בינ� לבי� הבני� שלה�

ג� כא� בית המשפט אינו בודק א� . ייה� לא הובררוהאופ� שבו הבני� מימנו את אורח ח

 
 ).31.7.2008, פורס� בנבו(הכונס הרישמי ' יצחקי נ 2063/07א "ע  146
יעות  ס� התב;ח"ש מיליו� 4.5א� היה הס� התביעות כלפי ; ח"ש מיליו� 4.7ס� התביעות כלפי הב� היה   147

 . ח"ש מיליו� 1.3כלפי האב 
 .  לחודשח"ש 1,500 – והב�,  לחודשח"ש 1,400שני ההורי� חויבו לשל�   148
 ).ק" ע–ההדגשה הוספה  (5' פס, 146 ש"לעיל ה, יצחקי עניי�  149
 .101101 ש"לעיל ה, סאלח עניי�  150
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והוא מעניש אות� על חוסר , מת� הפטר יעלה את המערערי� על דר� חדשה ויצרנית יותר

  : בית המשפט מציי�. שיתו� פעולה ע� הכונס

[...] ' המחוקק של חסד'כ הרגל פשיטת הלי� את לכנות לי נזדמ� בעבר"

 מטבע של השני צדו כי ברי. בותיוחלק מחו על לחייב מוחלי� באמצעותו

 מכספ� חלק עלולי� להפסיד אשר, בנושי� פגיעה פואיא הוא הרגל פשיטת

 רגל לגלות לפשוט המבקש  על'המחוקק חסד'ב לזכות כדי. לה� יוחזר שלא

 באופ� הכלכלי ומצבו נכסיו על המידע כלל את הנכסי� כונס ולחשו� בפני

  151."ליבו תו� לגבי יותיר ספק שלא

הדרישה מחייבי� לקיי� את מינימו� דרישות התשלו� והגילוי שהוטלו עליה� היא , �אכ

קיימת תחושת חוסר צדק כאשר חייב אינו משל� את התשלומי� העתיי� ואינו . לגיטימית

ע� זאת על הרצ� . ואחר כ� מקבל פטור מתשלו� חובותיו, משת� פעולה ע� הכונס הרשמי

י� הממד השיקומי בית המשפט צרי� לדעתי להדגיש שבי� הממד העונשי של תו� הלב לב

, "חסד של המחוקק"אי� סיבה לראות בהפטר רק . את הממד השיקומי משהוא מודגש כעת

מתו� . אלא יש לראות בו ג� כלי חברתי שמעודד חייבי� להשתלב במעגל התעסוקה

יוביות המחקרי� האמפיריי� שתוארו לעיל עולה כי ההפטר עשוי להביא תועלות ח

ככל . וכי במודלי� שמקלי� במת� הפטר נראית עלייה ברווחה המצרפית, חברתיות רבות

אזי דרישה מחמירה מדי של תו� לב עלולה לגרו� שנחמי� , שאנו סומכי� על מחקרי� אלו

להקטי� הכנסות או להעלימ� , חייבי� עלולי� לא להתקד� בעבודת�. תועלות פוטנציאליות

א� בסופו של דבר החברה יכולה להרוויח ממת� . יה� ועל הציבורוליפול לנטל על קרוב

הרצו� להעניש את החייב על התנהגותו . אי� סיבה לקבוע ר� גבוה מדי של תו� לב, הפטר

, ודוק. אינו מצדיק הפסד תועלת חברתית א� בית המשפט סבור שתועלת כזו יכולה לצמוח

כאשר חייב מפר ברגל גסה את . אעמדה זו אינה אומרת שיש לתת הפטר בכל מקרה שהו

יש להעניש , או כאשר הוא מעלי� נכסי� או הכנסות ניכרות מהנושי�, צווי בית המשפט

, ע� זאת החשיבות שמיוחסת לתקופה של אחרי מת� צו הכינוס נראית מופרז. אותו על כ�

של התועלת , לפחות לא כפי שמשתק� בפסקי הדי�, בעיקר משאי� בחינה מעמיקה

  152.ת שאפשר שתצמח א� יינת� הפטרהחברתי

העמידה הדווקנית על התנהגות החייב בתקופה שלאחר צו הכינוס נראית בעייתית 

בישראל הלי� , כפי שצוי� לעיל. במיוחד בשל מבנה הלי� פשיטת הרגל הקיי� בישראל

וכיו� לאחר , בעבר הוא אר� לעתי� כעשר שני� וא� יותר. פשיטת הרגל הוא ארו� מאוד

 
 .)ק" ע–ההדגשה הוספה  (יט' פס, ש�  151
בי� העונש לשיקו� צרי� שמבהיר שביחס , מחשובי חוקרי חדלות פירעו� בארצות הברית, קסו�'תומס ג  152

 Even if a socially disfavored activity is so closely“ :ציי�הוא מ. המאז� לנטות לכיוו� השיקו�
linked with bankruptcy or creditor collection efforts that some restriction of the debtor's 
financial fresh-start is justified, a complete denial of discharge is not necessarily an 
appropriate response. In determining the proper penalty, one must weigh the benefits of the 
fresh-start policy against the effectiveness of using denial of discharge as a lever to enforce 

behavioral norms”) THOMAS H. JACKSON, THE LOGIC AND LIMITS OF BANKRUPTCY LAW 275 

(2001)(. 



   לבקשת חייברגל הלב בהלי� פשיטת דרישת תו	  ח"עתש מו 	משפטי

879  

א� תתקבל הצעת חוק חדלות (ה של הכונס הרשמי מדובר בכארבע שני� וחצי הרפורמ

, במהל� תקופה זו מוטלות על החייב סנקציות חריפות). פירעו� התקופה תהיה כארבע שני�

, אי� לו יכולת לקבל אשראי, ר"ובי� השאר הוא חי מדמי מחיה מצומצמי� שמאפשר לו הכנ

נלקחי� ממנו , ולעתי� א� ביתו, נכסיו, ל"לנסוע לחוהוא אינו רשאי , אי� לו כרטיס אשראי

ה� רוצי� ". לעגל פינות"שחייבי� מנסי� , ג� א� לא לקבל, במצב זה אפשר להבי�. ועוד

אינ� , ר"ולכ� אולי אינ� מגישי� בקביעות את כל הדוחות לכנ, לשמור קצת יותר לעצמ�

עובדי�  "–ה פעמי� רבות או כפי שקורה ככל הנרא, משלמי� את כל התשלומי� החודשיי�

לא (א� אי� היגיו� להעניש בגינה חייבי� , אינני טוע� שהתנהגות זו היא חיובית". בשחור

אחרי שני� רבות , בסופו של דבר. א� החברה בכללותה ניזוקה מהעונש) לתת לה� הפטר

פגיעה בתועלת . חייבי� מתייאשי� ועושי� טעויות, לעתי� בלי לראות את סופו, בהלי�

   .נראית לי מוטעית, בשל טעויות אלה, חברתית המצרפיתה

דגנית פיגו� נכנסה להליכי , כזכור. הוא דוגמה קלאסית, שאוזכר קוד� לכ�, פיגו�עניי� 

לאחר כמה שני� של שיתו� פעולה . חדלות פירעו� בשל ערבות שאביה איל� אותה לחתו�

 משו� שחדלה לשל� את א� בית המשפט סירב לבקשתה, ע� הכונס הרשמי ביקשה הפטר

, הכרעה זו של בית המשפט לא נתנה. התשלומי� העתיי� מיד לאחר הגשת בקשת ההפטר

משקל מספיק לא לקשיי� שבה� הייתה פיגו� נתונה ולא לתועלת החברתית , לדעתנו

בית המשפט עצמו מציי� כי בשל החובות שיצר . שעשויה לצמוח משחרורה מכבלי הנושי�

ועד היו� , 25הליכי גביית החובות החלו כשהייתה כבת ". � עצרו מלכתאביה חייה של פיגו

. ולהקי� משפחה, היא מתקשה לשק� את חייה האישיי�] ק" ע–מספר שני� רב לאחר מכ� [

כל רכוש או זכויות כספיות נוספות הניתנות , וא� לא בעתיד הנראה לעי�, אי� לה בשלב זה

חתו� לאביה על ערבויות נוספות לאחר קבלת וא� סביר להניח שלא ת,  א� כ�153"למימוש

ס� (ממילא התשלומי� הנוספי� שתשל� ? מדוע להשאיר אותה בהלי� לזמ� נוס�, ההפטר

לא יתקרבו , אפילו א� תישאר פושטת רגל לעוד כמה שני�, )ח לחודש" ש1,500�של כ

 א� יינת� לעומת זאת. ואי� בה� כדי לסייע לנושי�, ח" ש5,400,000לכיסוי חובותיה בס� 

, ייתכ� שתתקד� בעבודתה. ייתכ� שבכל זאת תצליח לשק� את חייה, לגברת פיגו� הפטר

העונש שנת� בית המשפט לפיגו� על . יהיה לה תמרי� להיות יצרנית יותר, ומכל מקו�

  154.שיתו� הפעולה עלול אפוא בסופו של דבר לפגוע בחברה במקו� להועיל לה�אי

שצרי� לתת לתועלת החברתית של השיקו� נית� תימוכי� לעמדתנו בדבר המשקל 

דיני פשיטת הרגל האמריקניי� מאפשרי� לבית המשפט לדחות . למצוא ג� בדי� האמריקני

 לקוד האמריקני קובע רשימה (a)727סעי� . מת� הפטר לחייב בשל שורה ארוכה של עילות

 
 .3' פס, 104 ש"לעיל ה, פיגו� עניי�  153
במקרה זה מדובר על , כאמור. 121ש "לעיל ה, סמידי עניי�הקשר זה ג� את החלטת בית המשפט בראו ב  154

סמידי לקחת הלוואות ' גואל רצו� איל� את הגב.  שהייתה אחת מנשותיו של גואל רצו�,מעיי� סמידי
קשה לפשיטת רגל להשתחרר והיא הגישה ב, ")במצב עבדות"כ� על פי בית המשפט , בהיותה(

וחייב , עניק לה הפטר חלוטה כמה שני� בפשיטת רגל בית המשפט לא היותהג� לאחר . מהלוואות אלה
ראו ג� כתבה ( החודשי� הקרובי� 24ח בחודש לבנק הפועלי� במש� " ש400אותה להמשי� ולשל� 

 7.4.2014 "ד"א יכולה לעבוד כעוועכשיו אני ל, גואל רצו� איל� אותי לקחת הלוואות: "שפורסמה בעניינה
mako www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-f04d76d9e7b4541006.htm . 
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קו בתי  לתוכ� שיצ155ואלה דומות במידה מסוימת,  עילות שונות12�של לא פחות מ

ע� העילות נמני� ניסיו� ). בעיקר בשלב השני(המשפט הישראליי� לעילת תו� הלב 

 סירוב להעביר לבעל תפקיד 157, מסירת דיווח מוטעה בקשר לנכסי�156,להברחת נכסי�

 158,)רשומות ומסמכי� הקשורי� לנכסיו או לעסקיו הכלכליי�, בי� השאר ספרי�(מידע 

 159)ט צו המחייב אותו לענות על שאלה או להעידלמע(סירוב לקיי� צו של בית המשפט 

אלא שלמרות העילות הרבות ולמרות הדמיו� לדרישת תו� הלב הישראלית הנתוני� . ועוד

 רוב כמעט מוחלט 160.מראי� שבתי המשפט מסרבי� לתת הפטר בפחות מאחוז מהמקרי�

  . מתו� הנחה שהדבר מגשי� את מטרות ההלי�, של החייבי� ייהנו מהפטר

מכיוו� שמש� הלי� , ראשית:  למיעוט המקרי� שבה� נשלל ההפטר היא כפולההסיבה

 )earnings from services(ומכיוו� שהכנסות עבודה , )כמה חודשי�(פשיטת הרגל הוא קצר 

ממילא אינ� חלק ממסת ) אפילו עוד לפני מת� הפטר(שמקבל חייב לאחר הגשת הבקשה 

. ש לחייבי� להסתיר הכנסות ונכסי� מופחת אזי התמרי� שי161,הנכסי� שמקבלי� הנושי�

ולכ� , כבר ברגע הגשת הבקשה רואי� החייבי� את האור שבקצה ההלי�, שלא כבישראל

ייתכ� שבשל כ� . הנזק שעלול להיגר� א� לא יגלו את מלוא נכסיה� הוא מוחשי וכואב

,  שנית; מסתירי� פחות ומשקרי� פחות–חייבי� נוטי� יותר לשת� פעולה במסגרת ההלי� 

בתי המשפט מפרשי� את העילות לשלילת ההפטר בצמצו� לטובת החייבי� ונגד 

על מנת להגשי� את ,  ה� מעדיפי� במודע את הצד השיקומי על הצד העונשי162.הנושי�

שדנה בבקשה לשלילת הפטר בשל , בפרשת גראה�, למשל. מטרותיו של הלי� פשיטת הרגל

   163 :בית המשפט של חדלות פירעו�קובע , חשדות להברחת נכסי� בידי החייב

‟The discharge in bankruptcy is the foremost remedy to effectuate the 

‛fresh start’ which is the goal of bankruptcy relief to the debtor […] 

Consequently, the provisions for objection to discharge under 11 U.S.C. § 

727 must be construed strictly not only in favor of the debtor, but also 

 
 .מלבד נושא התשלומי� העתיי� שלא קיי� בדי� האמריקני  155
156  11 U.S.C. § 727(a)(2) (2017). 
157 11 U.S.C. § 727(a)(3) (2017). 
158 11 U.S.C. § 727(a)(3)(d) (2017). 
159  11 U.S.C. § 727(a)(6)(A) (2017). 
160 Chapter 7 – Bankruptcy Basics, UNITED STATES COURTS, www.uscourts.gov/services-forms/ 

bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-bankruptcy-basics (last visited Sept. 22, 2017): 
“Generally, excluding cases that are dismissed or converted, individual debtors receive a 

discharge in more than 99 percent of chapter 7 cases”. 
 earnings from(כל הכנסת עבודה ,  לקוד חדלות הפירעו� האמריקניU.S.C. § 541(b) 11על פי   161

services ( ממסת הנכסי� שמקבל אד� לאחר הגשת בקשת פשיטת הרגל שייכת לחייב ואינה חלק
  .לנושי�המחולקת 

162  .  edth16,.Somme eds. Henry J& Resnick . Alan N (.01727 ¶ ANKRUPTCY BON OLLIERC6 
2016) (‟The statutory grounds for objections to discharge are […] construed liberally in favor 
of the debtor and strictly against the creditor”); Rosen v. Bezner, 996 F.2d 1527 (3d Cir. 

1993). 
163  )1990 .Ark. D. E.Bankr(805 , 801. R.B111 , GrahamIn re )  ק" ע–ההדגשות הוספו.(  
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against the objecting creditor. In re Johnson, 80 Bankr. 953 (Bkrtcy. D. 

Minn. 1987). In considering any objection to discharge under 11 U.S.C. § 

727, the Court must analyze the proceeding by determining whether the 

Plaintiff has proven all of the required statutory elements. The burden is on 

the petitioning party to prove all the elements”.  

 שינויי� בדרישת תו� הלב בדי� הישראלי. 2

אנו סבורי� כי יש לפרש את עקרו� תו� , ג� א� בישראל לא יאומ� הדי� האמריקני במלואו

י� בארצות בניגוד לד. עניי� נטל ההוכחהב ,ראשית. הלב אחרת מכפי שהוא מפורש היו�

.  כולו על החייבמוטללב היותו של חייב ת� נטל ההוכחה לבישראל נכו� להיו� , הברית

 מדגישי�בתי המשפט , מכיוו� שהתפיסה בישראל היא שההפטר הוא חסד של המחוקק

צליח מ שאינוחייב . "מהמסד עד לטפחות "וכי החייב אחראי להוכחת תו� לבחזור והדגש 

כלל זה יש  164.משו� שלא הוכיח שהוא זכאי לאותו חסד, ושט רגלוכרז פילא , לעמוד בנטל

הרי שבררת המחדל , ככל שאנו מכירי� בתועלת החברתית שיש למת� ההפטר. לשנות

על . אלא א� הנושי� מראי� לבית המשפט שההפטר אינו מוצדק, צריכה להיות מת� הפטר

הפיכת נטל . חזקה זוונטל ההוכחה על הנושי� להפרי� , החייב להיות מוחזק כת� לב

  . משו� שמת� ההפטר מועיל לא רק לחייב אלא ג� לחברה, ההוכחה היא מוצדקת

הלי� פשיטת הרגל מושתת . הדרישה בנושא הגילוי היא מוצדקת. בעניי� הגילוי, שנית

. ובתמורה מקבל את ההפטר, על ההנחה שהחייב מעניק לנושי� את כל נכסיו הלא פטורי�

עלולה לפגוע לא רק בחייב אלא ג� , שכאמור,  היא סנקצייה חריפהע� זאת שלילת ההפטר

לפיכ� ראוי לדעתנו לנקוט סנקצייה זו רק כאשר בית המשפט משתכנע . בציבור בכללותו

כאשר . הגילוי נעשה בכוונה לפגוע בנושי� ולנצל לרעה את הלי� פשיטת הרגל�שאי

בלא , ת דוחות חודשיי� לכונסהגש�דיוקי� בגרסת החייב או באי�הגילוי מסתכ� באי�אי

כמוב� בהנחה שבית המשפט סבור , יכול בית המשפט לוותר לחייב, שנגר� לנושי� נזק כבד

  .שמת� הפטר יביא לפתיחת ד� חדש ולשיקו�

בדוגמאות הרבות שניתנו במאמר . נוגע לתשלומי� העתיי�, וחשוב מכול, עניי� שלישי

.  שיעור התשלומי� העתיי� לבי� שיעור החובותזה היה נית� להבחי� בחוסר פרופורציה בי�

ואילו התשלומי� החודשיי� ה� של כמה אלפי , ס� החובות הוא לעתי� כמה מיליוני שקלי�

 בשל דיספרופורציה זו לעמידה 165.ולעתי� אפילו של כמה מאות שקלי�, שקלי� בודדי�

י� רבות ממילא פעמ. דווקנית על התשלומי� העתיי� יש בעיקר משמעות סימבולית

 
, פורס� בנבו (כונס נכסי� רשמי מחוז חיפה' אביתר נ 432/08) 'מחוזי חי(ר "ראו למשל פש  164

; "יצירת החובות מוטל על החייב מהמסד עד הטפחותיודגש כי הנטל להוכיח תו� לב ב): "12.5.2011
כי הנטל הוא על החייב לשכנע את בית המשפט , והדברי� ידועי�, הכלל הוא: "86 ש"לעיל ה, אגאעניי� 

הוכחת תו� הלב ] ...[ ":100 ש"לעיל ה, גורלעניי� ; "כי חובותיו נבעו מכישלו� העסקי ופעילות בתו� לב
 ."]... [ר מוטלת עליו שבעתיי�"של החייב הפונה ביוזמתו להליכי הפש

 4,300ותשלומי� חודשיי� של , ח"ש מיליו� 10.5ס� החובות , 146 ש"לעיל ה, יצחקי עניי�ראו למשל   165
והתשלומי� , ח"ש מיליו� 7 ס� החובות המוצהרי� היה ושב, 101 ש"לעיל ה, סאלח עניי� או ח"ש

 . ח"ש 250החודשיי� בס� 
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 ובסופו של דבר 166,התשלומי� החודשיי� אינ� משני� מהותית את אחוז ההחזר לנושי�

העמדה , אלא שא� זו מהות התשלומי� החודשיי�. ה� בעיקר מבח� לניקיו� כפיו של החייב

רצוי ששיעור התשלומי� , ראשית. המפורטת במאמר מצדיקה שינוי בעמדת בית המשפט

�א� חייבי� ידעו שהגדלת .  חייבי� להגדיל את הכנסת�העתיי� ייקבע בצורה שתתמר

יהיה , הכנסת� לא רק תגדיל את התשלומי� העתיי� שישלמו אלא ג� את הכנסת� הפנויה

. ובכ� ירוויחו ג� ה� וג� החברה, ה� יהפכו ליצרני� יותר. לה� תמרי� להגדיל את ההכנסה

א� ג� להבהיר , נסת� הקיימתייתכ� שנית� לקבוע לחייבי� תשלו� עתי על בסיס הכ, למשל

יזכו לשיעור מסוי� מתו� ההכנסה ) ולא רק הנושי�(אזי ה� , שא� ההכנסה תגדל בעתיד

א� כי עדיי� (ויהיה לה� אינטרס מופחת , כ� לחייבי� יהיה אינטרס להרוויח יותר. הנוספת

תשלו� תשלומי� עתיי� צריכה �שלילת ההפטר בגי� אי, שנית. להעלי� הכנסות) קיי�

ורק , רק במקרה שחייבי� אינ� משלמי� למש� תקופה ממושכת, א� בכלל, להיעשות

במקרה שבית המשפט סבור שנגר� מכ� נזק שאינו נית� לתיקו� באמצעות תשלו� 

או א� מדובר בהחמצה של מספר קט� של , א� מתבצע תשלו� רטרואקטיבי. רטרואקטיבי

לת שבהענשת חייבי� בגי� מת� הפטר עולה על התוע�דומה שהנזק מאי, תשלומי�

יצוי� כי בעניי� זה עמדתנו הולכת בעקבות הרפורמה שהנהיג הכונס הרשמי . תשלו��אי

רפורמות אלה קיצרו את הליכי , כאמור. בהליכי פשיטת הרגל והצעת חוק חדלות פירעו�

מתו� הנחה שאי� טע� להחזיק חייבי� , )חמש שני�–לכארבע(פשיטת הרגל במידה ניכרת 

 167. ההלי� רק לצור� תשלו� תשלומי� עתיי� שממילא אינ� עוזרי� הרבה לנושי�במסגרת

יש לקצר את . אנו מסכימי� ע� עמדה זו וחושבי� שא� יש להוליכה צעד נוס� קדימה

ולא לראות בתשלומי� העתיי� מבח� לזכאות ) אפילו לכמה חודשי�(ההלי� עוד יותר 

  168.החייבי� להפטר אפשרי

ה אנו סבורי� ג� כי יעת בעניי� עקרו� תו� הלב בתקופה השנילהשלמת הפרשנות המוצ

א� החובות נוצרו . יש להקשיח במידה מסוימת את דרישת תו� הלב בתקופה הראשונה

 
אינו , עתיי�התשלומי� התשלו� כ שלא,  אחוז ההחזר לנושי� כשלעצמו,על פי פסיקת בתי המשפט  166

, פורס� בנבו (יכונס הנכסי� הרשמ' עזריה נ 3004/07א "שיקול מכריע במת� ההפטר וראו עבבחינת 
ר "פש; )15.6.2009, פורס� בנבו (הכונס הרשמי' סולט� נ 1306/04) א"מחוזי ת(ר "פש; )5.11.2008

 ).28.11.2012, פורס� בנבו (כונס הנכסי� הרשמי' צלניק נ 961/07) 'מחוזי חי(
שלו� ת�בגי� אישיש להטילה ה את הסנקציבמסגרת ההנחיות למנהלי� המיוחדי� קבע הכונס הרשמי   167

פיגור של שלושה תשלומי� חודשיי� יביא , לפי ההנחיות. התשלומי� העתיי� במהל� תכנית הפירעו�
 תקופת תכנית הפירעו� המקורית ולהגדלת עללהארכת מש� תכנית הפירעו� בשישה חודשי� נוספי� 

בשנה פיגור של שישה תשלומי� חודשיי� יביא להארכת מש� תכנית הפירעו� ; סכו� הפירעו� בהתאמה
עדכו� "ראו (ופיגור מצטבר של תשעה תשלומי� חודשיי� יביא לביטול הליכי פשיטת הרגל , נוספת

  )).2015פברואר  (7 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי" וחידוד נהלי� למנהלי� המיוחדי�
 ראו. בתי המשפט לא תמיד מאמצי� בחו� את הרפורמה המקצרת את זמ� ההליכי�, בניגוד לעמדה זו  168

כונס נכסי� רשמי תל ' שר� נ 1775�01�14) א"מחוזי ת(ר "למשל החלטתה של השופטת פלינר בפש
סוברת , ע� זאת. מודעת אני לרעיונות העומדי� בבסיסה של הרפורמה) ("2.3.2015 ,לא פורס� (אביב

ויש , אני כי אי� לבחו� הלי� פשיטת רגל א� ורק מנקודת מבטו של החייב הספציפי והנושה הספציפי
בנסיבות הספציפיות ; סבורני שלמש� הזמ� ג� יש משקל בהלי�] ... [לבחו� ג� שיקולי מדיניות ציבורית

של התיק סבורני שאחרי חודשיי� בלבד שהחייב נמצא בהלי� לא נית� כבר לצפות את האופק ולקבע את 
 ").תוכנית הפירעו� כפי שהוצעה
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בשל הרציונל הביטוחי של , הדגש צרי� להיות דווקא על הצד העונשי, בחוסר תו� לב

החייבי� . ביטוח לחייבי�גישת הניתוח הכלכלי רואה בהפטר מעי� , כמוסבר לעיל. ההפטר

ובתמורה דיני , כול� משלמי� פרמיה בדמות ריבית גבוהה יותר על אשראי שה� נוטלי�

אול� ההנחה . פשיטת הרגל מאפשרי� לה� לפתוח ד� חדש במקרה של חדלות פירעו�

שבבסיס הרציונל הביטוחי היא שחדלות הפירעו� נוצרה ללא כל אש� או פג� מצדו של 

שכ� , ממילא חוזה הביטוח ההיפותטי לא חל, א� הנחה זו אינה מתקיימת). בתו� לב(החייב 

ג� הנושי� וג� החברה בכללותה לא היו מסכימי� לבטח יחיד שנקלע לחדלות פירעו� 

כש� שבביטוח רגיל לא יינתנו דמי הביטוח א� הניזוק גר� ). בחוסר תו� לב(בכוונה תחילה 

בתו� , א� החייב יצר את חובותיו במרמה.  הרגלכ� יש לנהוג ג� בפשיטת, במזיד את הנזק

?  מדוע לתת לו ליהנות מההפטר–כדי הסתכנות לא סבירה ובחוסר אכפתיות כלפי הנושי� 

הוא מתמר� יצירת חובות . תמריצי� מעוותי�, אקס אנטה, מת� הפטר לחייבי� שכאלה יוצר

כזו פוגעת אנושות ויצירת חובות ש, כאשר החייבי� יודעי� מראש שלא יוכלו להחזיר�

   .ובעיקר בחייבי� ישרי דר� שנאלצי� לשל� עבור חטאיה� של אחרי�, בשוק האשראי

ראיית בהלי� פשיטת הרגל הלי� ביטוחי יכולה להאיר עיניי� באשר ליחס לשתי 

התקופה של טר� מת� , התקופה הראשונה. התקופות שבה� בית המשפט בוח� את תו� הלב

ובענייננו האירועי� שבגינ� נוצרו (שבה נוצר האירוע הביטוחי כמוה כתקופה , צו הכינוס

החייב ממתי� לקבלת תקבולי , התקופה שלאחר מת� צו הכינוס, בתקופה השנייה). החובות

ובמידה מסוימת ג� , נכו� לעכשיו בתי המשפט). ובעייננו ההפטר(הביטוח המגיעי� לו 

ה� דורשי� ממנו לשל� . השנייהמקשי� על החייב דווקא בכל הנוגע לתקופה , המחוקק

 שלוש –אפילו לפי הצעת החוק המקלה יחסית (תשלומי� עתיי� במש� תקופה ארוכה 

ה� מעניקי� לו את תשלו� גמול הביטוח , ורק א� התנהגות החייב בתקופה זו ראויה, )שני�

אול� ההיגיו� אומר שיש לשי� את הדגש על התקופה שבה יצר את החובות ). ההפטר(

 מדוע להקשות על חייבי� –א� חובותיו של החייב נוצרו בתו� לב ). וע הביטוחיהאיר(

בעיקר כאשר מת� הגמול יוצר החצנה , )ההפטר(בתקופה שה� מחכי� לגמול הביטוח 

מדוע כלל לתת לחייב , לעומת זאת א� החובות לא נוצרו בתו� לב? חיובית לחברה כולה

הכניסה , שיבותה של מערכת פשיטת הרגלעל מנת שהציבור יאמי� בח, אכ�? את ההפטר

 אנשי� ישרי דר� שנקלעו לחובות בשל –אליה צריכה להיות לחייבי� תמי לב בלבד 

אות� . בשל חתימה על ערבות בתו� לב או בשל מהמורות החיי�, החלטות עסקיות מוטעות

 ג� א� ישנו דרכ� בפשטות ובמהירות, חייבי� ייתנו את כל נכסיה� הלא פטורי� לנושי�

לעומת זאת אנשי� שיצרו את חובותיה� שלא בתו� . לטובת� האישית וג� לטובת החברה

הציבור אינו מרוויח ממת� הפטר לאנשי� . לב אינ� צריכי� להיכנס למערכת מלכתחילה

  .והמערכת המשפטית רק תפסיד מזה, שכאלה

  סיכו�. ה

: תי מטרות מרכזיותהתפיסה המקובלת בישראל היא שהלי� פשיטת הרגל נועד להגשי� ש

, השנייה. להביא לכינוס נכסי החייב ולחלוקה שוויונית ומסודרת שלה� בי� נושיו, האחת

מאמר , מבלי לגרוע מחשיבות מטרות אלה. לסייע לחייב לפתוח ד� חדש ללא חובות העבר



  ח"תשע מו משפטי	  עומר קמחי

884  

הלי� פשיטת הרגל נועד לא רק , לפי התפיסה שהוצגה. זה ביקש להוסי� עוד נדב� להלי�

הוא למעשה , כ� הראינו, ההלי�. לנושי� ולחייב אלא ג� להועיל לציבור בכללותולסייע 

להיות , שמאפשר לחייבי� חדלי פירעו� לחזור למעגל התעסוקה, הלי� של ביטוח קוגנטי

ולהיות תלויי� פחות במשפחת� ) ולשל� מס כדי�, "בשחור"לעבוד פחות (יצרניי� 

  . מקד� את היעילות ואת הצמיחה בחברהככזה הלי� פשיטת הרגל. ובמערכות הרווחה

. תפיסה זו של הלי� פשיטת הרגל מאירה ג� את דרישת תו� הלב שבהלי� זה באור אחר

בית המשפט רואה בתו� הלב בעיקר אמצעי לבדיקת ניקיו� כפיה� של חייבי� , נכו� להיו�

" ענישמ"הוא מייחס חשיבות להתנהגות החייבי� לאחר מת� צו הכינוס ו. במהל� ההלי�

טענו במאמר כי יש לשנות התייחסות . חייבי� שאינ� עומדי� בסטנדרט ההתנהגות הנדרש

תו� הלב אינו צרי� להיות כלי לבדוק א� החייב ראוי , לשיטתנו. זו לדרישת תו� הלב

. משו� שההפטר אינו רק חסד לחייב אלא ג� תועלת לחברה, שנית� לו" חסד המחוקק"ל

וא� החייב צפוי להשתק� ממת� , יכולת השיקו� של החייבבית המשפט צרי� לבחו� את 

, הדגש. ג� א� התנהגותו במהל� ההלי� לא הייתה טובה במיוחד, ראוי לתת לו אותו, הפטר

צרי� להיות מוש� על התקופה שבה יצר החייב את החובות יותר משעל התקופה , לטעמנו

 במרמה או בזלזול – לב א� יצירת החובות נעשתה בחוסר תו�. שלאחר מת� צו הכינוס

חוזה "שכ� ,  אזי מלכתחילה אי� הצדקה למת� הפטר–ובחוסר אכפתיות כלפי הנושי� 

. ההיפותטי אינו אמור לחול על חייבי� שיצרו חובותיה� במזיד כדי להרע לנושי�" הביטוח

אי� טע� להקשות על חייבי� להוכיח שה� ראויי� , א� החובות נוצרו בתו� לב לעומת זאת

   .בעיקר כשנתינתו תועיל לחברה בכללותה, לת הפטרלקב

קבלת רציונל ההחצנות החיוביות . השלכותיה של תפיסה זו חורגות מנושא תו� הלב

של , או לפחות הפחתה, ביטול, להלי� פשיטת הרגל משמעותה קיצור ההלי� במידה ניכרת

. רגל ועודביטול חלק מהסנקציות החמורות שמוטלות על פושטי , התשלומי� העתיי�

ע� זאת . רפורמות אלה ה� מעמיקות ודורשות שינויי� חקיקתיי� ולא שינויי� יצירי פסיקה

תו� הלב הוא שומר ס� . ג� דר� עקרו� תו� הלב יכולי� ג� בתי המשפט לחולל שינוי ניכר

ושינויי� בדרישת תו� הלב יכולי� , הקובע מי יוכרז פושט רגל ומי יישאר שקוע בחובות

  .ההלי� ולהגשי� טוב יותר את מטרותיולשנות את 




