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32.1.6.
לכבוד






עו"ד אבי ליכט ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,משרד המשפטים
עו"ד ספי זינגר ,משרד המשפטים
שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
עו"ד יואל בריס ,היועץ המשפטי ,משרד האוצר
עו"ד לירז דמביץ כהן ,משרד האוצר

נייר עמדה בתגובה לתזכיר חוק הסדרת חובות (ועדת אנדורן)

נכבדי,
בשם עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק אנו מתכבדים להגיש את עמדתנו כתגובה לתזכיר חוק להסדרת
חובות (תיקוני חקיקה) ,התשע"ה .316. -
כתמיד ,נשמח להיפגש על מנת להוסיף ולפרט ככל שיידרש ,בפרט לאור חשיבות עמדת  CFOsמהסקטור העסקי
המנוסים בניהול ותפעול הסדרי חוב בפועל ,שלא יוצגו בוועדה שבחנה את הנושא ואשר לעמדתם חשיבות מעשית
ביישום החוק בעתיד.

בברכה,

מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנהלת עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק

בשם צוות ההיגוי בתחום הסדרי חוב
העתקים
 חברי עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
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רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
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http://www.cfo-gov.org/
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נייר עמדה בנושא

תזכיר חוק להסדרת חובות (תיקוני חקיקה) ,התשע"ה 7458 -
כללי
כמה עקרונות כלליים בבסיס תגובתנו זו:
ככלל ,אנו סבורים כי יש לנקוט משנה זהירות בהתערבות רגולטורית בנושא שהינו במישור היחסים
א.
המסחריים בין חברה לנושיה במיוחד לאחר שאלה התקשרו מרצונם החופשי ,תוך נטילת הסיכונים הנדרשים בעת
מתן האשראי ,וכאשר המדובר בצדדים מתוחכמים ברובם .ענייננו בהתערבות בענייני ניהול שוטף ,והיא בעייתית
כי החוק לעולם לא יעמוד בקצב של העולם העסקי השוטף .התערבות כזו צריכה להיעשות במשורה ולהיות
מוגבלת למצבים קיצוניים של כשל שוק ,שעל אף שהמחוקק מניח הנחה סמויה שהוא קיים ,לטעמנו אינו מתקיים
כאן .אירועי אשראי ,חדלות פרעון והסדרי חוב ,כשלעצמם אינם מהווים כשל שוק .נהפוך הוא – סיכון האשראי
בהגדרה מתבטא בתמחורו כאשראי שאינו חסר סיכון .לראיה ,הנתונים האמפירים של היקף החוב התאגידי
שהמשק "איבד" ( 3.3%חוב שלא נפרע) אינו חורג מנתונים של מדינות חברות אחרות ב.) 1 3.2%( OECD-
במקרים שאין כשל שוק ,לא בהכרח יש צורך בהתערבות ,ואם כן ,על ההתערבות להיות מוגבלת בהיקפה ועיקרה
אמור להיות בתחום סמכותם של בתי המשפט ,בדומה לנעשה היום ,ולא על דרך של חקיקה.
הסדר חוב הינו תהליך מורכב תלוי נסיבות המערב גורמים רבים ולפיכך אינו יכול להיות דוגמאטי .לטעמנו
ב.
נדרשת גמישות רבה ומקום להפעלת שיקול דעת במהלך התהליך ,על מנת שניתן יהיה להתאים את ההסדרים
לכל מקרה ומקרה.
המטרה העקרונית שבבסיס החקיקה ראוי שתהיה שמירה על חופש ההתקשרות החוזית של הצדדים
ג.
ומקסום הערך הכלכלי לגורמים המעורבים בחברה שנקלעה לקשיים ,וכך גם לחברה ולמשק .לכן על הכניסה
לתהליך הסדר החוב להיות רק במועד המתאים למעורבים בתהליך ,ללא עידוד רגולטורי לכניסה מוקדמת מידי.
דומה שמסקנתה של ועדת אנדורן כי במקרים רבים הפניה לערכאות התרחשה במועד מאוחר מדי ,הביאה לפתרון
חד ערכי של כפיית הקדמת הפנייה לערכאות מצד חברות בקשיים (או מצד הנושים) ,מבלי לאפשר גמישות
שעשויה להידרש על מנת להגן על נכסי החברה ופעילותה .אלמנטים אלה הם קריטיים ליכולת ההבראה של
החברה .המציאות ממחישה כי במקרים רבים דווקא דחיית מועד הפנייה לערכאות מאפשרת הגעה להסדר בין
החברה לנושיה ,מיקסום נכסי החברה ובניית התשתית להבראה והישרדות.
לאורך חיי חברה ,יש שלבים רבים בהם עליה להידרש לשינוי בתנאי המימון ,ואין אלו מהווים בהכרח
ד.
סימני מצוקה  ,או ארוע שהחברה במהלך חייה השוטפים לא תוכל להתגבר עליו או להתאושש ממנו .לא כל הפרה
של תניה פיננסית מצריכה התערבות אקטיבית של נושים או לכניסה להסדר חוב .יש תניות פיננסיות שהפרתן
גורמת רק לשינוי הריבית שההלוואה נושאת – דוגמא זו ממחישה עד כמה חיי המסחר הינם גמישים וכל
התערבות רגולטורית שתוצאתה הגבלת חופש ההתקשרות עלולה ליצור נזק ברמה המשקית.

1

ע"פ השוואה שפרסם בנק ישראל "שינויים באינדיקטורים הכלכליים של משק הישראלי בהשוואה למדינות  ,"OECDדניאל
רוזנמן ,אוגוסט ( ,3162ע'  ,)2ניתן לראות בhttp://www.boi.org.il/he/Research/DocLib1/PP1405h.pdf . :
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בנושא תנאי מימון ,כמו בנושאים מסחריים אחרים ,יש חשיבות רבה לאופי החברה וזהותה .היבטים
ה.
שהצעת החוק מתעלמת מהם ,המאפיינים חברות – דוגמת גודל החברה (קטנה ,בינונית או גדולה) ,מהות בעלי
מניותיה (פרטית או ציבורית) ,חיוניים לכל בחינה של הבראה של החברה או גיבוש הסדרים לה .קביעת כללים
נוקשים המתעלמים מפרמטרים אלה עלולה להביא לקריסה של חברות ללא צורך.
תזכיר החוק המוצע כולל חלקים המחייבים גורמים שונים לנקוט בצעדים בשלב מסוים ,על אף שגם היום
ו.
על פי דין הם כבר רשאים לנקוט בצעדים האלה ואם לא עשו כן ,הרי שהיה זה מכח בחירה מושכלת שלא לנקוט
בהליכים אלה .הנסיון בהסדרים מראה כי אחת היכולות החשובות של חברה בקשיים היא היכולת להתנהל ישירות
מול הנושים ,על בסיס של משא ומתן שעשוי להיות מורכב אך עדיין מסחרי לכל דבר .כל אחד מהצדדים יכול
לבחור בכל עת להפסיק את הדיאלוג ולהגיש בקשת פירוק  /הקפאת הליכים .למיטב ידיעתנו ,אין אח ורע בעולם
להוראת חוק המחייבת פניה לבית משפט ,לצורך הקפאת הליכים או פירוק .ושוב :בהסדר חוב יש יותר מן האמנות
(ההתאמה למקרה הספציפי) ולאו דווקא מן ההליכה לפי כללים נוקשים.
תזכיר החוק מתעלם מהאמון שיש לבעלי חוב בחברות רבות כלפי בעלי המניות באותן חברות .יש חברות
ז.
רבות בהן יש אמון ושקיפות בין הנושים לבין בעלי מניות החברה והנהלתה ,המנוסה ומכירה אותה ,המאפשר
לגבש פתרון מוסכם לטובת כולם על-ידי הבראתה .לכן ,גמישות במערכת היחסים בין הצדדים היא חיונית ולא נכון
להכניס אותה לתבניות אשר מחייבות ,למשל ,מינוי נציג של חלק מהנושים לשבת בדירקטוריון החברה.
אשראי מוסדי בישראל
נראה שאחת הסיבות שגרמו לועדה לגבש את המלצותיה היא חוסר שביעות רצון מהאופן בו גופים מוסדיים
המחזיקים באגרות חוב טיפלו בהסדרי החוב .אם הרגולטור סבור שקיים כשל שוק בדרך הטיפול של הגופים
המנהלים את כספי הציבור ,הרי שהטיפול צריך להיות ממוקד במנגנוני הממשל התאגידי ו/או הכשירות המקצועית
בגופים הללו (למשל התמקצעות מחלקות אשראי בדומה לאלה הקיימות במערכת הבנקאית) ,ולאו דווקא בכפיה
של פנייה מזורזת לערכאות משפטיות ובפיקוח על הסדרי החוב עצמם.
אם מבקש הרגולטור להתערב בשלב מוקדם כדי לחזק את יכולתו של המשקיע להבין לאיזה סיכון הוא נכנס,
כלומר להתערב ברמת השקיפות כלפי המוסדיים מבעוד מועד – זה מקום ראוי.
ביחס למתווה השלבים (סעיפים  )6()3(5 ,)8()3(5 ,)0()3(5 ,)5()3(5 ,)7(5ו 7 -לחוק המוצע) –
אירוע שבו נושה של חברה או נציגו יושב בישיבות פנימיות של אורגנים של החברה הוא חמור וחסר
.6
תקדים .אינ נו מכירים מצב בו נושה של חברה יושב בישיבותיה הפנימיות (אלא לאחר שהחברה נכנסה להליכי
פירוק – ובמקרה כאמור הינו בעל תפקיד שמינה אותו בית משפט) .לעמדתנו הדבר מסוכן מאד ,עלול לפגוע
בטובת החברה ובטובת נושיה האחרים ,להאיץ את תהליך ההדרדרות שלה ,לפגוע ביכולת החברה לנהל מו"מ
מסחרי עם נושיה ,לפגוע ביכולת הדירקטוריון לפקח על פעילות החברה ולהתוות מדיניות ,ואף לסכן את יציבות
ההנהלה והדירקטוריון שלה .הנזק למשק ממהלך מערכתי כזה עלול להיות רב .סייג לכך הוא במקרה בו החברה
בוחרת מיוזמתה להזמין נציגים של נושיה להשתתף בישיבות הדירקטוריון שלה.

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
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ישיבה בדירקטוריון של חברה נושאת בחובה גם אחריות .אם המחוקק בוחר לחייב את השתתפותו של נציג
הנושים בישיבת דירקטוריון על המחוקק גם להתמודד עם הסוגיות הבאות הנגזרות מכך( :א) מה תוקפה של
ישיבת דירקטוריון בו נדון נושא החוב כאשר נציג הנושים נוכח; (ב) יש להגדיר מפורשות מה האחריות של נציג
הנושים (כלפי מי חלה החובה האמורה :הנושים או כלל בעלי האינטרסים בחברה – נושים ,בעלי מניות,עובדים,
ספקים ולקוחות ,רשויות המס) ,ומה היקף החבות שלו על-פי דין (האם חב חובת זהירות ,חובת נאמנות כללית או
כלפי הנושים בלבד ואם כן איזה נושים); (ג) מה סמכותו בתהליך קבלת ההחלטות בדירקטוריון.
באשר להגנות המוצעות (תקופת בלעדיות שבמהלכה רק החברה תהיה רשאית להציע מתווה של הסדר
.3
חוב באמצעות הנציג המיוחד ,וכן שמחזיקי אגרות החוב לא יהיו רשאים להעמיד את החוב של החברה לפירעון
מוקדם או לממש בטוחות) – אנו סבורים כי מדובר ברעיון מבורך שקיים גם בדין בארה"ב ומאפשר לחברה תקופת
התארגנות .יחד עם זאת יש לאפשר לצדדים להתנות על המגבלה האמורה כבר במועד ההתקשרות ביניהם.
שאיפת החוק "לעודד את החברה ...להיכנס להליך הבאה ...במועד מוקדם "...אינה בהכרח נכונה ,והיא
.2
אינה בהכרח התשובה לכשל של פנייה לערכאות בשלב מאוחר מדי אליו התייחסה הועדה .עידוד הכניסה להסדר
חוב עלול לגרום להגברת מספר המקרים בהן חברות יבחרו "לרוץ" להסדר נושים גם אם יקטנו הסיכויים שיחלצו
מהמשבר – מה שייצור "תספורת" לנושים חלף הבראה של ממש .המלצה זו מתעלמת מכך שחברות רבות
מצליחות להיחלץ מביצוע הסדר חוב בכוחות עצמן ,תכשיל מקרים רבים כאלה ,ואף עלולה לגרום לדרדור מהיר
יותר במצבן של חברות בקשיים דבר שיסב נזק לחברות ולמשק .דוגמא קלאסית לכך היא חברה הפועלת לממש
נכס על מנת לייצר נזילות ,כאשר אם תהליך המכירה יתנהל תחת עננה של הסדר חוב צפוי יפגע הדבר במחיר
אותו תוכל החברה להשיג עבור הנכס ואף עלול להכשיל אותו .הדבר נכון גם במקרים של מהלכי Refinance
שוטפים .נושאי משרה בחברה עשויים לבחור "להגן על עצמם" ולבחור בעת משבר הליך חסר סיכון מאשר
להתמודד עם מציאות מורכבת.
חיוב בחוק של נושה לפנות לבית משפט לאחר  2.יום :הוראה כפויה זו אינה במקומה .בהסדרי חוב
.2
מורכבים המציאות מוכיחה שמשא ומתן בין הנושים הפיננסיים לוקח חודשים ,ודאי לא  2.יום (כך למשל ,הסדר
אפריקה ישראל המיתולוגי ,ארך "רק" שמונה חודשים והמו"מ המסחרי בהסדר צים נמשך  1חודשים כאשר
במהלך כל תקופה זו לא נפרעו חובות החברה) .ברוב המצבים בהם חוב אינו משולם במשך  2.יום ,מתנהל מו"מ
בין החברה לבין נושיה וכל אחד מהנושים רשאי לפנות לבית משפט בבקשה לפירוק החברה .עידוד הנושים לפנות
לבית המשפט בשלב מוקדם עלול לדרדר את מצב החברה ואת יכולת הצדדים להגיע לפתרון הממקסם את הערך
עבור הצדדים המעורבים.
א .במיוחד נכונים הדברים כאשר יש לחברה נושים נוספים כגון ספקים אשר אינם שותפים למו"מ הנ"ל (כפי
שבדרך כלל קורה בחברות תפעוליות) ואשר עדיין נותנים לחברה אשראי שעשוי להיות בגדר "חמצן
לנשימה" אשר חיוני להמשך תפקודה כעסק חי.
ב .גם עבודה מול לקוחות עלולה להיפגע ולו בגלל שמקובל לקבוע בהסכמים רבים (הסכמי שירות ,אספקה,
מכירת סחורה ,ביצוע עבודות ,ועוד) הן בישראל והן בעולם שאם הוגשה נגד החברה בקשת פירוק או בקשה
לביצוע הסדר נושים יהווה הדבר הפרה של ההסכם ועילה לביטולו על ידי הלקוח /הספק.
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לסיכום ,הוראה זו מסוכנת ביותר ועלולה להביא להדרדרות מהירה של כל המערכת ואף לקריסת חברות במועד
שלא יאפשר את שיקומן .הוראה זו תהיה בכיה לדורות והנזק למשק יהיה אדיר .יצוין ,כדוגמא ,שבשני הסדרי
החוב של צים (הראשון בשנת  3112והשני בשנת  )3162המשיכו מרבית הספקים והלקוחות לעבוד עם החברה
באופן שוטף לרבות תוך מתן אשראי ,בעוד שאם החברה היתה נכנסת להליך משפטי שאינו מוסכם מראש בין
נושי החברה ( )pre-agreed packהיה הדבר גורם להרעה כה חמורה בהון החוזר של החברה ובעבודה עם
לקוחותיה עד שסביר להניח שהחברה היתה קורסת מיד.
החוק יוצר אבחנה מוזרה משהו בין יחסי נשיה עם בנקים ומוסדות פיננסים לבין יחסי נשיה עם גופים
..
אחרים שנותנים אשראי לחברה ו/או עובדים ומוסדות (הוראות החוק המוצע יחולו רק על הסדרי חוב בהם
מעורבים הראשונים) .האבחנה הזו בין המוסדות השונים כנותני אשראי היא מלאכותית ואף שרירותית ואינה
מתמודדת עם המציאות שכרוכה בניהול הסדרי חוב .כתוצאה מכך הסדר חוב בין חברה לבין נושיה שהם למשל
חברות ליסינג או חברות עסקיות אחרות (ספקים או לקוחות) ,יתנהל בצורה שונה לחלוטין לעומת הסדר חוב בין
חברה לבין נושים שהם בנקים .אנו סבורים שהבחנה זו מוזרה .אם המחוקק סבור שיש לקבוע כללים על התנהלות
הבנקים או המוסדות הפיננסים בישראל עליו לקבוע זאת בהוראות חקיקה ופיקוח החלים על גופים אלה ולא בחוק
החברות .הערה זו רלבנטית גם לחלקים אחרים של החוק המוצע.
על פי החוק בפניה לבית משפט ,בית המשפט הוא שיקבע אם החברה חדלת פירעון .ההחלטה אם חברה
.1
יכולה להמשיך ולפעול היא עניין מסחרי מובהק – נושא דיון תדיר וסביר בין חברות מסחריות ונושיהן .ממילא,
רשאי כל נושה לפנות בכל מועד ,לבית המשפט ולבקש פירוק החברה אם לא השתכנע בכך שהחברה מסוגלת
להשתקם.
לא ברורה הסנקציה על נושה שיבחר שלא להגיש את הבקשה בתום  2.הימים ,וכיצד ניתן לאכוף עניין
.7
זה על נושה שיחשוב שהדבר לא היה לטובת החברה ולטובת יכולתו לגבות את החובות ממנה.
אישור לגביית חובות אם לא ניתן צו הקפאת הליכים (סעיף  )7()3(5לחוק המוצע)
לא ברור הצורך בהוראה לפיה מותר לנושה לגבות את חובו בטרם ניתן צו הקפאת הליכים .לא ידוע לנו על הוראה
בדין המונעת מנושה לגבות את חובו כל עוד לא ניתן צו הקפאת הליכים .לדעתנו הוראה זו מיותרת וברורה מאליה
בהוראות הדין .גם ספק או עובד או כל מי שהחברה קשורה עימו בהסכם הכולל התחייבות הוא בגדר נושה.
חובת קבלת החלטה בעקבות הפרה של תניה לפירעון מיידי (סעיף  )0(3לחוק המוצע)
תמוה בעינינו מדוע יש לחייב בחקיקה ראשית צדדים להסכם (מחזיקי אגרות החוב ,החברה ,והנאמן) לכנס
אסיפה בתנאים מסוימים כאשר ברור שגם היום הם רשאים לאמץ הוראה כזו באגרת החוב למפרע ,וכאשר
המדובר בגורמים סולבנטיים הרשאים לשקול בשיקול דעת את אופן פעולתם .שוב ,אנו סבורים כי הרגולטור סבור
שנדרשת אסיפה במצב כזה ,ראוי כי ידרוש זאת במסגרת ההנחיות המקצועיות הניתנות לגופים הנתונים לפיקוחו.
במקרה זה למשל יכול המפקח על שוק ההון לחייב את הגופים המוסדיים הנתונים לפיקוחו לדרוש קיום סעיף כזה
בכל שטר נאמנות של אגרות חוב.
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ביחס למינוי נאמן מוביל (סעיף  )7(3לחוק המוצע)
מעמדו של כל נושה נקבע על פי תנאי האשראי שנתן בעת ההתקשרות ,ובראשם שאלת הבטחונות או הזכויות
העודפות אם ישנן ,ביחס לנושים אחרים .כל עוד התנאים של הסדרות השונות של אגרות החוב דומים (למשל כולן
אגרות חוב בלתי מובטחות) הרי שיש הגיון בכך שגורם אחד ייצג אותן .החוק מפספס את העובדה שייתכנו מקרים
בהם למשל לאגרת אחת יש בטחונות ולאגרת אחרת – אין .במצב דברים זה לא יתכן שנאמן אחד ייצג את שני
הנושים שכן האינטרסים שלהם עשויים להיות שונים בתכלית .כמו כן אם המחוקק מצפה שנאמן אחד ייצג את
בעלי כל הסדרות עליו לקבוע כללים כיצד יוכל נאמן כזה לקבל החלטות כאשר יש חילוקי דעות בין בעלי סדרות
שונות ,למשל אם הרוב יוכל לכפות את דעתו על המיעוט ,ובאיזה רוב.
מגבלת אשראי לקבוצה עסקית (לגבי סעיף  0לחוק)
לדעתנו הדרך היעילה לטפל במגבלות על מתן אשראי במשק היא באמצעות הטלת חובות דיווח לרגולטור על ידי
הגופים אשר נותנים אשראי ,כאשר הרגולטור הוא שינחה את הגופים שתחת פיקוחו כיצד לפעול.
התנהלות זו נכונה יותר מאשר קביעת סנקציות על חברות המקבלות אשראי ואשר אמורות לאכוף על עצמן
מגבלות שנובעות מגופים הנותנים להן אשראי .חברות אלה אינן ערוכות לטפל בסוגיות מקצועיות הקשורות לכך,
אינן יכולות לשלוט על היקף האשראי במשק או על שינויים בו ,ואף לא להיכנס לסוגיות פרשניות הקשורות לכך.
איננו מכירים תקדים ברמה הלאומית ובינלאומית לכך שחברה עסקית צריכה לבדוק אם היא חרגה מהיקפי
האשראי המותרים לה .זהו תפקידו של הרגולטור .יתרה מזאת ,במקרים רבים חברות אינן יכולות לדעת מהו
היקף האשראי הניתן לחברות אחרות השייכות מבחינה רגולטורית לקבוצה שלהן .לכן גם אין להם את בסיס
המידע הדרוש כדי לטפל בנושא.
בהערת אגב יצוין כי גם אם הרגולטור הוא הגוף שיפקח על כך ,יש מקום לשקול קביעת כללים בהירים יותר כגון
האם כנגד האשראי יש בטחונות ,וכו'.
תחולה


תחולת החוק גם על חובות פרטיים (לא סחירים) מבנקים או גופים פיננסים שונים ,אינה לגיטימית לטעמנו.
צדדים (לווים ומלווים) שהתקשרו בהסכם הלוואה עם גוף פיננסי באופן ישיר אינם יכולים להיות מוגבלים
במיגוון הפתרונות או הסעדים העומדים לרשותם.
בנוסף ,רף החוב המוצע של  .1מיליון  ₪הינו שרירותי ואינו המבחן הנכון ,לדעתנו ,לתחולתו או אי תחולתו של
החוק (אלא אופי החברה ו/או הגוף נותן האשראי).



מוצע לפיכך לקבוע כי הוראות החוק תחולנה רק על תאגיד שיש לו אג"ח הרשומות למסחר בבורסה .כלומר על
חברות שלא גייסו חוב מהציבור מוצע שלא להחיל את השלבים המוצעים ,אלא יש להסתפק בגילוי החל
מהשלב בו התקיימו סימני אזהרה או הופרה תניה פיננסית (אפשר ,כדי לספק נתונים על הסדרי חוב בחברות
אלו ,לבנות מנגנון לחובת גילוי מסוימת ,סטטיסטית ,למפקח על הבנקים ולמפקח על שוק ההון).
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