חלק שמיני א' :פירוק
פרק א' :הוראות כלליות
הגדרות חלק שמיני א'
342ב .בחלק זה –
"החלטה מיוחדת" – החלטה שהתקבלה באסיפה כללית ברוב של שלושה רבעים מקולות
בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ומתקיימים לגביה כל אלה:
( )1ההזמנה לאסיפה נמסרה לבעלי המניות  21ימים לפחות לפני מועד כינוסה ,או
בהסכמת כל בעלי המניות – במועד סמוך יותר לכינוסה;
( )2בסדר יומה של האסיפה הכללית נכללה הצעה בדבר פירוק החברה לפי חלק זה;
"חוב" – חוב ודאי או מותנה ,קצוב או שאינו קצוב ,בין שהגיע מועד פירעונו ובין שטרם
הגיע;
"חדלות פירעון" – כמשמעותה בסעיף  2לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי;
"הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – הממונה כהגדרתו בחוק חדלות פירעון
ושיקום כלכלי.
דרכי הפירוק
342ג .פירוק חברה לפי הוראות חלק זה יכול שיהיה באחת מאלה:
( )1פירוק בידי בית משפט;
( )2פירוק מרצון.
היחס בין הליכי פירוק להליכי חדלות פירעון
 342ד( .א) מתקיימים לגבי חברה הליכי חדלות פירעון ,לא יחלו הליכי פירוק לגביה לפי חלק זה.
(ב) החל פירוק חברה בידי בית משפט לפי פרק ב' ,ומצא בית המשפט כי החברה נמצאת
בחדלות פירעון ,רשאי הוא להורות על הפסקת הליכי הפירוק ועל המשך ההליכים לפי חוק חדלות
פירעון ושיקום כלכלי ,באופן שיורה.
(ג) החל פירוק מרצון של חברה לפי פרק ג' ,ומצא הנאמן כי החברה נמצאת בחדלות פירעון,
יודיע על כך לבעלי המניות ולנושים של החברה ,ואם מתקיימים התנאים להגשת בקשה לצו
לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – יגיש בשם החברה בקשה לצו לפתיחת
הליכים.
(ד) אין בהליכי פירוק של חברה לפי חלק זה כדי לגרוע מהאפשרות לפתוח בהליכי חדלות
פירעון לגביה; נפתחו הליכי חדלות פירעון לגבי חברה לאחר פתיחת הליכים לפירוקה לפי חלק זה,
יורה בית המשפט על סיום הליכי הפירוק והמשך הליכי חדלות הפירעון ,באופן שיורה.
פרק ג' :פירוק מרצון
החלטה על פירוק מרצון
 342כד .חברה רשאית לקבל החלטה מיוחדת על פירוקה מרצון בהתאם להוראות פרק זה אם
הדירקטורים של החברה נתנו תצהיר כושר פירעון לפי סעיף 342כה.
מתן תצהיר כושר פירעון
 342כה .תצהיר כושר פירעון יינתן בידי כל הדירקטורים בחברה או רובם ,ובו יצהירו כי בדקו
היטב את מצב עסקי החברה ולדעתם החברה יכול לשלם את חובותיה במלואם בתוך  12חודשים
מתחילת פירוקה (בפרק זה – תצהיר כושר פירעון).
זימון אסיפה כללית לשם קבלת החלטה על פירוק מרצון
 342כו( .א) אסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק מרצון של החברה תכונס לאחר שניתן תצהיר
כושר פירעון לגבי החברה לפי סעיף 342כה ,וכינוסה יהיה בתוך  90ימים לאחר מתן תצהיר כושר
הפירעון.
(ב) תצהיר כושר הפירעון יצורף להזמנה לאסיפה כללית.

מינוי הנאמן בידי האסיפה הכללית
 342כז .אסיפה כללית שקיבלה החלטה מיוחדת על פירוק מרצון של החברה תמנה נאמן ליישום
הליכי הפירוק ,ורשאית היא לקבוע את שכרו ,ובלבד שלא יהיה בשכר שייקבע כדי להביא את
החברה לחדלות פירעון.
תחילת הפירוק והפסקת ניהול עסקי החברה
342כח( .א) תחילתו של פירוק מרצון של חברה עם קבלת ההחלטה על פירוקה מרצון כאמור
בסעיף 342כד.
(ב) משהתחיל פירוק מרצון תחדל החברה לנהל את עסקיה ,למעט ככל שנדרש לשם פירוקה
המועיל.
הודעה לנושים על פירוק מרצון
 342כט .קיבלה חברה החלטה על פירוק מרצון ,יודיע על כך הנאמן ,בכתב ,לנושים הידועים לו,
ובכלל זה לנושים שהחוב כלפיהם שנוי במחלוקת ,בתוך  21ימים מיום קבלת ההחלטה.
הודעה לרשם
 342ל( .א) הנאמן ישלח לרשם הודעה על החלטת החברה על פירוק מרצון ועל מינויו ,בתוך 21
ימים מיום קבלת ההחלטה; להודעה יצורף תצהיר כושר הפירעון; השר רשאי לקבוע הוראות בדבר
פרטי ההודעה לרשם ומסמכים נוספים שיש לצרף עליה.
(ב) שלח הנאמן הודעה לרשם בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ונוכח הרשם כי התקיימו
התנאים לפי פרק זה להחלטת החברה על פירוק מרצון ,ירשום הערה על פירוק מרצון של החברה.
(ג) נרשמה הערה על פירוק מרצון של חברה לפי סעיף קטן (ב) ,יפרסמה הרשם לציבור
באתר האינטרנט של משרד המשפטים; השר רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין פרסום הודעה
לציבור על הערה כאמור ,בדרך ובמועד שיקבע.
הנאמן תפקידיו וסמכויותיו בפירוק מרצון
342לא( .א) הנאמן יפעל במהירות האפשרית להשלמת הליכי הפירוק מרצון של החברה בהתאם
להוראות פרק זה ,ובכלל זה –
( )1יכריע בתביעות חוב;
( )2יפעל לכינוס נכסי קופת הפירוק וניהולם;
( )3ישלם את חובות החברה ויפעל לחלוקת היתרה בין בעלי המניות.
(ב) עם מינוי הנאמן יעברו לידיו הסמכויות הנתונו ת לדירקטוריון ולמנהל הכללי ,אלא אם
כן החליטה האסיפה הכללית שהסמכויות ,כולן או חלקן ,ייוותרו בידי הדירקטוריון או המנהל
הכללי ,ואולם הסמכויות המפורטות להלן יופעלו בידי הנאמן לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית
בהחלטה מיוחדת:
( )1פירעון חוב לנושים מסוג מסוים;
( )2פשרה עם נושה או חייב של החברה בנוגע לגובה החוב ואופן תשלומו ,שיש לה
השפעה מהותית על היקף נכסי קופת הפירוק.
הפסקת כהונה של נאמן
342לב( .א) האסיפה הכללית רשאית להחליט על הפסקת כהונתו של הנאמן ,ובלבד שתינתן לנאמן
הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.
(ב) התפנתה משרתו של הנאמן ,תמנה האסיפה הכללית אחר במקומו; כל בעל מניה רשאי
לכנס אסיפה כללית למטרה זו.
(ג) נאמן שמונה לפי סעיף קטן (ב) ,יודיע לרשם על מינויו בתוך  21ימים ממועד המינוי.
תחולת הוראות לעניין הליכי פירוק מרצון
342לג .על הליכי פירוק מרצון לפי פרק זה יחולו ההוראות לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
כמפורט להלן ובשינויים המחויבים:

( )1על תביעות חוב ואישורן יחולו ההוראות לפי פרק א' לחלק ד' לחוק האמור ,אולם
המועד להגשת תביעת חוב כאמור בסעיף (210א) לחוק האמור יהיה בתוך שישה חודשים
ממועד פרסום ההודעה לציבור לפי סעיף 342ל(ג);
( )2לעניין הכללת נכסים בקופת הפירוק יחולו הוראות סעיפים  )1(216ו 218-לחוק האמור;
( )3כינוס נכסי החברה וניהולם בידי הנאמן ייעשה לפי פרק ג' לחלק ד' בחוק האמור;
( )4מימוש נכסי החברה בידי הנאמן ייעשה לפי סעיף  227לחוק האמור.
תשלום הוצאות הפירוק וחובות החברה לנושים וזכות בעלי המניות ליתרה
342לד .הוראות סעיפים 342טז עד 342יח לעניין תשלום הוצאות הפירוק וחובות החברה לנושים,
לעניין זכות בעלי המניות ליתרה ולעניין תשלומי ביניים ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,בהליכי פירוק
מרצון לפי פרק זה ,ואולם האישור לתשלומו ביניים לפי סעיף 342יח יינתן בידי האסיפה הכללית.
זכות לפנות לבית המשפט
 342לה .הנאמן ,בעל מניה או נושה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שיחליט בכל שאלה
שבמשפט או שבעובדה הנוגעת להליכי הפירוק.
כינוס אסיפות כלליות
 342לו( .א) הנאמן רשאי ,בכל עת ,לכנס אסיפה כללית של החברה ולהביא לאישורה כל עניין
שימצא לנכון.
(ב) נמשכו הליכי הפירוק למעלה משנה ,יכנס הנאמן אסיפה כללית של החברה בתום השנה
הראשונה ובתום כל שנה קלנדרית שלאחריה ,ויגיש לאסיפה דוח על פעולותיו ועל ניהול הפירוק
בשנה שחלפה.
ביטול הפירוק
 342לז( .א) האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטה מיוחדת בדבר ביטול פירוקה מרצון ,אם
הדירקטורים ,כולם או רובם ,או הנאמן ,הצהירו כי עם ביטול הפירוק מרצון תוכל החברה לפרוע
את חובותיה במועדם.
(ב) ביטול הפירוק אינו פוגע בתוקפם של מכירה ,העברה ,תשלום או פעולה משפטית אחרת
שנעשו כדין לפני הביטול.
(ג) החליטה חברה לבטל את פירוקה מרצון ,ישלח הנאמן לרשם ולנושים הידועים לו העתק
מההחלטה ,ויפרסם אותה בדרך ובמועד שיקבע השר.
(ד) קיבל הרשם העתק מההחלטה על ביטול הפירוק מרצון ,ימחק את ההערה על פירוק
מרצון של החברה.
סיום הפירוק
 342לח( .א) סיים הנאמן לבצע את תפקידו ,יערוך דוח מסכם של פעילותו ,ויכנס אסיפה כללית
של החברה שעל סדר יומה דיון בדוח.
(ב) הזמנה לאסיפה כללית לפי סעיף זה תימסר ותתפרסם בדרך שיקבע השר ,חודש לפחות
לפני המועד לכינוסה ,ויצורף אליה העתק מהדוח המסכם של הנאמן.
(ג) בתוך שבעה ימים ממועד כינוס האסיפה הכללית ישלח הנאמן לרשם הודעה על כך
שכונסה האסיפה ויצרף לה את פרוטוקול האסיפה ואת הדוח המסכם; לא היה מניין חוקי באסיפה,
ישלח הנאמן לרשם הודעה כי האסיפה כונסה כדין אולם לא היה בה מניין חוקי.
חיסול החברה וסיום כהונת הנאמן
342לט( .א) קיבל הרשם את הודעת הנאמן ואת הדוח המסכם לפי סעיף 342לח ,ומצא כי לא נותרו
לחברה חובות לרשם בשל אגרות ותשלומים לפי סעיף  ,)6(44ירשום את חיסול החברה ,וממועד
הרישום תהיה החברה מחוסלת.
(ב) האסיפה הכללית הסופית שכונסה לפי סעיף 342לח תחליט כיצד לנהוג במסמכי החברה
המנויים בסעיף  124ובמסמכי הנאמן ,לאחר חיסול החברה ,ובלבד שיישמרו לתקופה שלא תפחת

משבע שנים; לא קיבלה האסיפה הכללית החלטה בעניין זה ,יישמרו המסמכים בידי הנאמן או בידי
מי שיסמיך לעניין זה ,שבע שנים ממועד החיסול.
(ג) כהונת הנאמן תסתיים במועד החיסול.
מתן צו פירוק לגבי חברה שהחליטה על פירוק מרצון
 342מ .אין בהליכי פירוק מרצון לפי פרק זה כדי לגרוע מזכותו של בעל מניה או היועץ המשפטי
לממשלה להגיש בקשה לפירוק חברה בידי בית משפט לפי פרק ב'; נתן בית משפט צו פירוק לפי
בקשה כאמור ,יורה על סיום הליכי הפירוק מרצון והמשך ההליכים בידי בית משפט ,באופן שיורה.
פרק ד' :פירוק מרצון בהליך מזורז של חברה לא פעילה
חברה לא פעילה
342מא .חברה לא פעילה ,לעניין פרק זה ,היא חברה שמתקיימים בה כל אלה (בפרק זה – חברה
לא פעילה):
( )1אין לה נכסים;
( )2אין לה חובות; לעניין זה לא יראו כחוב ,חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל
פטור ממנה מכוח תקנות לפי סעיף ;44
( )3אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי
אכיפה מינהליים לפי דין.
החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז
 342מב .חברה לא פעילה רשאית לקבל ,באסיפה הכללית ,החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז
לפי הוראות פרק זה ,ובלבד שמתקיימים כל אלה:
( )1ההחלטה התקבלה בהסכמת כל בעלי המניות המשתתפים באסיפה;
( )2ההזמנה לאסיפה נמסרה לבעלי המניות  21ימים לפחות לפני מועד כינוסה ,או בהסכמת
כל בעלי המניות – במועד סמוך יותר לכינוסה;
( )3בסדר יומה של האסיפה הכללית נכללה הצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז.
הגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז
342מג( .א) קיבלה חב רה לא פעילה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז ,תגיש לרשם בקשה
לפירוק מרצון בהליך מזורז ,בתוך  30ימים ממועד קבלת ההחלטה.
(ב) לבקשה לפי סעיף קטן (א) יצורפו שניים אלה:
( )1תצהיר חתום בידי כל הדירקטורים או רובם כי התקיימו התנאים להיותה של
החברה חברה לא פעילה לפי סעיף 342מא וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך
מזורז לפי סעיף 342מב;
( )2החלטת החברה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף  ,124לאחר חיסולה,
באופן שיישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים.
(ג) השר רשאי לקבוע הוראות בדבר הפרטים שייכללו בבקשה ובתצהיר שיוגשו לרשם לפי
סעיף זה וכן מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה.
פרסום הודעה על הגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז
 342מד( .א) הוגשה לרשם בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז ,ומצא הרשם כי התמלאו התנאים
להגשתה לפי פרק זה ,יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ,הודעה על הגשת הבקשה בידי
החברה; בהודעה כאמור יצוין כי אם לא יוגשו התנגדויות לבקשה בתוך  90ימים ממועד הפרסום,
תחוסל החברה; הרשם ירשום הערה על פירוק מרצון בהליך מזורז של החברה.
(ב) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הפרסום באתר האינטרנט של משרד המשפטים,
בכלל זה משך הזמן שבו יפורסם המידע ,בין השאר כדי להבטיח את אמינות המידע ,את זמינותו
ואת הגנת המידע מפני שימוש בלתי מורשה בו.
התנגדות לבקשה

342מה .פורסמה בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז לפי סעיף 342מד ,רשאי כל מי שעלול להיפגע
מחיסול החברה להגיש התנגדות לבקשה בתוך  90ימים ממועד פרסומה.
הפסקת הליכי הפירוק בידי הרשם
342מו .הוגשה התנגדות לפי סעיף 342מה או מצא הרשם במהלך התקופה להגשת התנגדויות כי
לא מתקיים תנאי מהתנאים לפירוקה של החברה בפירוק מרצון בהליך מזורז ,יודיע לחברה על
הפסקת הליכי הפירוק ויסיר את פרסום ההודעה לפי סעיף 342מד.
חיסול חברה
 342מז( .א) מצא הרשם כי לא הוגשה התנגדות לפי סעיף 342מה ,ירשום בתום  10ימי עבודה
מהמועד האחרון להגשת התנגדויות לפי הסעיף האמור ,את חיסול החברה.
(ב) החברה תהיה מחוסלת ממועד הרישום.
פרק ה' :הוראות שונות
קבלת החלטה באסיפה כללית בחברה פרטית
342מח .אין בהוראות חלק זה כדי לגרוע מהוראות סעיף .76

ציון הליכי הפירוק במסמכי החברה
342מט .היתה חברה הליכי פירוק לפי חלק זה ,יצוין הדבר בכל מסמך מטעם החברה.
דוח הנאמן לעניין הליכי פירוק תלויים ועומדים
342נ( .א) נמשכו הליכי פירוק לפי חלק זה למעלה משנה ,יגיש הנאמן לרשם ,אחת לשנה ,דוח
בדבר הליכי הפירוק ומצבם.
(ב) השר רשאי לקבוע הוראות בדבר פרטי הדוח ,מועד הגשתו ופרסומו.
עונשין לעניין פירוק
 342נא( .א) בעל מניה בחברה שניתן לגביה צו פירוק או שקיבלה החלטה על פירוק מרצון ,לפי
חלק זה ,או נושא משרה בחברה כאמור ,שעשה אחת מאלה ,דינו – מאסר שלוש שנים:
( )1הסתיר נכס מנכסי החברה טרם מתן צו הפירוק או ההחלטה על פירוק מרצון,
במטרה שלא ייכלל בנכסי קופת הפירוק;
( )2הסתיר נכס מנכסי החברה לאחר מתן צו הפירוק או ההחלטה על פירוק מרצון;
( )3לא מסר מידע או מסר מידע חלקי או כוזב לנאמן או לאסיפה הכללית במטרה
לפגוע בהליכי הפירוק.
(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א)( ,)3מי שנדרש למסור מידע לנאמן לפי סעיף  47או
 49לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,כפי שהוחלו בסעיף 342יד(ג) ,ולא עשה כן או עשה כן
באופן חלקי או כוזב במטרה לפגוע בהליכי הפירוק ,דינו – מאסר שנה.
ביטול החיסול
 342נב( .א) חוסלה חברה ,רשאי בית המשפט להורות ,בצו ,על ביטול החיסול ,לבקשת כל אדם
המעוניין בדבר ,אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין; משניתן צו לביטול החיסול ניתן לנקוט
כל הליך שהיה ניתן לנקוט אילולא חוסלה החברה.
(ב) בקשה לצו בדבר ביטול החיסול תוגש לא יאוחר מתום שנתיים ממועד חיסול החברה;
בית המשפט רשאי ,במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו ,להתיר הגשת בקשה במועד
מאוחר יותר.
(ג) מי שלבקשתו ניתן צו לביטול חיסולה של חברה ,ימציא לרשם העתק מהצו בתוך שבעה
ימים מיום מתן הצו ,והרשם יבטל את רישום חיסול החברה.
החלת ההוראות על חברת חוץ ותאגידים אחרים

 342נג( .א) הוראות חלק זה ,לעניין פירוק בידי בית משפט ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על
חברת חוץ המנהלת עסקים או שיש לה נכסים בישראל ,גם אם לא נרשמה לפי הוראות סעיף .346
(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ,השר רשאי להחיל ,בצו ,את הוראות סעיף קטן (א)
גם על תאגיד מסוים אחר.
תקנות חלק שמיני א'
342נד .השר רשאי לקבוע הוראות לביצוע חלק זה ,ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:
( )1סדרי דין ואופן ניהולם של הליכים לפי חלק זה ,ובכלל זה הוראות בעניין הגשת בקשות,
מסמכים שיש לצרף אליהן ,מועדי הגשתן ,המצאתן ,הגשת התנגדויות להן ,חובת פרסום
ואופן הפרסום;
( )2חובות דיווח שיחולו על החברה ,הנאמן וכל בעל עניין אחר בהליכי הפירוק ,אופן
עריכת הדוחות והפרטים שייכללו בהם;
( )3אגרות ותשלומים בעד הליכים לפי חלק זה.

