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 2.2 ההבחנה בין ויתור על חוזה לוויתור
 על קניין

 הסיבה בעטיה מעוניין המפרק להשתחרר מנכס של החברה
 איננה נעוצה לעולם בכך שהמפרק איננו מעוניין בזכויות שמקנה
 לו הבעלות בנכם. בין אם הנכם הוא זכות קניין בנכס מוחשי או
 בלתי מוחשי, ובין אם הוא חיוב (חוזי או סטטוטורי) מצד צד
 שלישי, חזקה על המפרק כי אין הזכויות הנובעות מהבעלות בנכס
 מכבידות עליו. נהפוך הוא, יש להניח כי זכויות אלה הנן בעלות
 ערך, וכי המפרק היה מעוניין בשימורן לטובת כלל הנושים

 והמשתתפים.
 הטעם העומד מאחורי רצונו של המפרק לוותר על נכסים,
 והסיבה לכינויים ״מכבידים״, מצוי בצדה השני של המטבע,
 בעובדה שלבעלות בנכסים, כמעט לעולם, מתלוות לא רק זכויות
 כי אם גם חובות. חלקן של חובות אלה נובעות מכוח הדין(כגון
 החובה לנקוט בצעדים סבירים למנוע נזק בשל נכס מסוכן, או
 החובה לשאת בתשלומי מס רכוש בגין מקרקעין לא בנויים),
 חלקן מהתחייבויות חוזיות שהחברה נטלה על עצמה (כגון דמי
 התמורה שהתחייבה לשלם כנגד הנכס), ויתרתן מחבויות כלפי
 בעלי זכויות קניין אחרות בנכס (כגון חובת השוכר לשלם דמי

 שכירות לבעל הנכם).
 לעתים משקלן של חובות אלה בטל לעומת היתרונות שבבעלות.
 כך, למשל, הבעלות ברכב כרוכה בנשיאה בעלות ביטוחו ותחזוקתו,
 אך לרוב עלות זו איננה משמעותית בהשוואה לתועלת הצומחת
 מהזכות להשתמש בו או למצער, למוכרו לאחר. עם זאת, בהחלט
 ייתכנו מצבים בהם יתהפכו היוצרות, והעלות הכרוכה בבעלות
 בנכס תעלה על התועלת שתצמח ממנה. אלה המקרים בהם יהיה

 המפרק מעוניין בהשתחררות מהנכס.
 הבחנת היסוד שיש לערוך היא בין שלושה מצבים: השתחררות
 מחיוב חוזי; השתחררות מחיוב הנובע מקניין של אחר בנכס

 (להלן: ״חיוב מכוח קניין״) והשתחררות מחיוב על פי דין.
 כשמדובר בהתחייבות חוזית, מאפשר המחוקק למפרק, באישור
 בית המשפט, להשתחרר מההתחייבות באמצעות ויתור על החוזה
 שערכה החברה, מהטעם שהחסרונות הטמונים בו בעבור החברה
 עולים על יתרונותיו. לפיכך כל שנדרש המפרק לעשות במצבים

 אלה הוא לוותר על החוזה.
 לעומת זאת, כשמדובר בהשתחררות מחיוב מכוח קניין, אין די
 בכך שהמפרק יוותר על החוזה עם בעל הזכות הקניינית על מנת
 שיוכל להשתחרר מחבויותיו. החיוב מכוח קניין ממשיך לעמוד
 גם ללא החוזה, והוא נובע מכוח דיני עשיית עושר (במקרה בו
 נכס החברה הוא זכות הנגזרת מקניינו של אחר, כגון כשהחברה

>>> 

 מבוא
 פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג־11983 מקנה למפרק,
 באישור בית המשפט, את הסמכות לוותר על נכס מכביד2. סמכות
 זו מהווה אחד החריגים לכלל לפיו אין הליכי פירוק באים לשנות
 את מערך הזכויות והחובות של החברה, כפי שהיה ערב פתיחת
 הליכי הפירוק, או להקנות לחברה או למפרק כוחות לעשות כן.
 בשורות הבאות אנסה לבחון את היקפה הראוי של סמכות הוויתור
 לאור טעמיה, ולנסות ולהצביע על דרך הפרשנות הראויה של

 הוראות הפקודה בעניין זה.

 אמי ו!י0וד
 ארבע הן אבני היסוד המגדירות ותוחמות את סמכות הוויתור
 על נכס מכביד: סמכות הוויתור מוגבלת לוויתור על נכס של
 החברה; האבחנה בין ויתור על חוזה לבין ויתור על קניין; התוצאות
 שיש לפעולת הוויתור ביחסים שבין החברה לבעלי אינטרס בנכס;
 והתוצאות שיש לפעולת הוויתור ביחסים שבין בעלי האינטרסים

 בנכס לבין עצמם.

 2.1 סמכות הוויתור מוגבלת לוויתור על
 נכס של החברה

 זכות ההשתחררות מנכס מכביד מאפשרת למפרק החברה,
 באישור בית המשפט, לוותר על נכס השייך לחברה, ולהביא
 להוצאתו ממסת הנכסים העומדת לרשות הנושים והמשתתפים.
 במילים אחרות, זכות הוויתור מאפשרת למפרק, באישור בית
 המשפט, לגרוע מנכסי החברה, וזאת באותם מצבים, וביחס לאותם
 נכסים, אשר לא רק שאינם מועילים להליכי הפירוק, אלא שיש

 בהם כדי להכביד עליהם.
 ומכלל ההן נלמד גם הלאו. סמכות הוויתור איננה מאפשרת
 למפרק להוסיף לחברה נכס שלא היה בבעלותה, או להגדיל את
 זכויותיה בנכס קיים. במילים אחרות, המפרק רשאי לוותר על
 נכסי החברה, אך לא על נכסי הזולת. לכן, למשל, אין המפרק
 רשאי לוותר על זיקת הנאה (כגון זכות מעבר) השייכת לפלוני,
 אפילו אם זכות זו מתייחסת לנכס מקרקעין המצוי בבעלות החברה.
 זיקת ההנאה איננה נכס של החברה, אלא של פלוני. הנכס של
 החברה היא זכות הבעלות במקרקעין(זכות ממנה נחצבה לטובת
 פלוני זיקת ההנאה), ורק עליה בכללותה רשאי המפרק לוותר.
 עיקרון זה נראה ברור על פניו, הוא נובע מתפיסותינו הבסיסיות
 בנוגע למהותו של הקניין הפרטי, ולהגנה המשפטית המוענקת

 לו.

 זכות הוויתור מאפשרת למפרק,

 באישור בית המשפט, לגרוע

 מנכסי החברה וזאת באותם

 מצבים, וביחס לאותם נכסים,

 אשר לא רק שאינם מועילים

 להליכי הפירוק, אלא שיש בהם

 כדי להכביד עליהם.

 1 1סימן ד׳ בפרק טו לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983 (סעיפים
 365-360) (להלן: ״הפקודה״). הוראות אלו נותרו בעינן גם לאחר כניסתו לתוקף

 של חוק החברות, תשנ״ט-1999 ב-1.2.2000 וזאת לאור הוראתו המפורשת של
 סעיף 367(א)(1) לחוק.

 1 2 הוראות מקבילות מקנות סמכויות דומות גם לנאמן בפשיטת רגל. ראו
 סעיפים 123-115 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם-1980. מאמר זה

 יתמקד בתחומיה של סמכות הוויתור בהליכי פירוק חברה. עם זאת, לאור הקרבה
 הרבה בין שני ההסדרים, אשר נוסחם הנוכחי נקבע בסמיכות זמנים ומתוך מטרה
 ברורה ליצור אחידות ביניהם, ניתן ללמוד, בעניינים רבים, גזרה שווה בין הנושאים.

 1 * בשל אילוצי מקום מתפרסם בזאת נוסח מקוצר של המאמר. הנוסח המלא
 של המאמר ייכלל במסגרת כרך ה׳ של כתב העת המשפמ.

 1 * מרצה בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. תחילתו
 של מאמר זה בעבודה סמינריונית שהוגשה לד״ר יואב בן דרור במסגרת סמינריון
 בנושא ״פירוק חברות״, כחלק מחובות השמיעה בתואר שלישי בפקולטה למשפטים
 של אוניברסיטת תל-אביב. תודתי לד״ר בן דרור ומשתתפי הסמינריון על הערותיהם
 המועילות. כן חב אני תודה לגב׳ דנה שפרלינג וגב׳ אביה אלון על סיוען בהכנת

 המאמר לפרסום.

 בית הספר למשפטים
 •4! המסלול האקדמי של המכללה למינהל





 הפגיעה ולפי זה יהיה לו חוב בר־ תביעה בפירוק״. שילוב ההוראות
 מלמד אותנו, כי משמעות הוויתור הוא שחרור החברה מהחובות
 והזכויות הנוגעות לנכס החל מיום הוויתור, כאשר כנגד החבויות
 מהן השתחררה, נושאת החברה בחבות חדשה בגין הנזק שגרם
 הוויתור לאחר. במילים אחרות ניתן לומר כי זכויות החברה בנכס
 פוקעות, ואילו חבויותיה מומרות בחבות על פי קביעת בית
־ 363 לפקודה) או בחבות לפי  המשפט (לפי סעיפים 361>ג< ו

 הנזק שנגרם לנפגע (לפי סעיף 365 לפקודה).
 עיקרון שחשוב להדגישו בהקשר זה הוא, שהמפרק איננו יכול
 לוותר על חלק מהנכס (קרי החוזה או הקניין), אלא אפשרות
 הוויתור מתייחסת לנכס בכללותו. כנגזר מכך, אין המפרק רשאי
 לוותר על התחייבויותיו בקשר לנכס, ובה בעת להמשיך ולתבוע
 את הזכויות הגלומות בו. מגבלה זו על סמכות הוויתור הובהרה
. במקרה זה כרתה ג  בע״א 307/89 בן עזרא נ׳ גינדי בע״מ
 המשיבה, קודם כניסתה להליכי פירוק הסכם לרכישת מקרקעין.
 המקרקעין טרם הועברו, והמפרק ביקש לאכוף את ההסכם על
 המוכר, כך שהמוכר יחויב בהעברת המקרקעין, ואילו החברה
 תשלם לו את דמי המכר כדיבידנד בפירוק. בית המשפט הבהיר
 כי המפרק רשאי היה לתבוע אכיפה, בכפוף לכך שיתחייב למלא
 את כל חיובי הקונה על פי ההסכם (לרבות תשלום מלוא המחיר),
 ולחלופין, יכול היה להשתחרר מן החוזה כנכס מכביד, ובכך
 לפטור את עצמו מחובת התשלום ואת המוכר מחובת העברת
 הממכר. עם זאת, אין המפרק רשאי ליהנות משני העולמות ־
 לדרוש את קיום חיובי המוכר, מחד, ולהימנע מקיום חיוביו,
 מאידך. אם המפרק מבקש אכיפה עליו לקיים את חלקו, ואם הוא

 מעוניין לוותר על ההסכם, הרי שהחוזה מתבטל בכללותו4.

 הטעם למגבלה זו על סמכות הוויתור הוא כי ׳״הכדאיות׳ בה
 עסקינן [קרי ־ כדאיות הוויתור או הביצוע מבחינת המפרק]
 מקורה ביתרונות שמקנה החוזה ולא בכדאיות מלאכותית, הנובעת
 אך מכך שהמפרק לא ישלם את מלוא מחיר החוזה אלא רק חלק

 ממנו, בעת חלוקת כספי קופת הפירוק״5.
 בנוסף להוראות אלה יש לתת את הדעת גם להשפעת העיקרון
 הכללי של מניעת עשיית עושר ולא במשפט על זכויות הצדדים
 במקרה של ויתור על נכס מכביד. בעניין זילברמן הגיע המערער
 להסכם עם פושט הרגל בדבר הוצאה לאור של חוברת בשם
 ״מדריך הנופש לאילת״, אשר זכויות היוצרים לגביה היו בידי
 המערער. ההסכם (כפסק הדין של פשרה) נכרת יום לאחר מתן
 צו כינוס על נכסי פושט הרגל, וזאת מבלי שהמערער ידע על צו
 הכינוס. לכאורה תשלומי פושט הרגל על פי העסקה נעשו שלא
 כדין, אך בית המשפט קבע, שעל הנאמן לבחור בין קיום העסקה
 לבין ויתור עליה כנכס מכביד, ואין הוא יכול, מטעמים של הגינות
 ומניעת עשיית עושר ולא במשפט ליהנות מיתרונות ההסכם
 (הפצת החוברת) אך לא לשאת בעלויותיו(תשלום התמלוגים).
 באם היה המפרק מבקש להשתחרר מהחוזה כנכס מכביד כי אז
 היה בית המשפט מתחשב בנושא ההשבה בעת קביעת חיובי

 הצדדים במסגרת הליך הדיון באישור הוויתור6.

 נקודה נוספת הטעונה הבהרה היא מהן החבויות והזכויות
 שפוקעות עקב הוויתור: האם המדובר רק בזכויות וחבויות עתידיות
- קרי חיובים שטרם הגיע מועד קיומם, או שמא גם בזכויות
 וחבויות שנוצרו בעבר ־ קרי חיובים שמועד קיומם הגיע קודם
 לאישור הוויתור על הנכס המכביד. כך, למשל, האם ויתור על
 שכירות מפקיע רק את החיוב לשלם דמי שכירות בעתיד, או
 שמא הוא מתייחם גם לחיוב לשלם דמי שכירות בגין חודשי

 השימוש שקדמו לוויתור על המושכר.
 דומני כי לא ניתן למצוא בסיס בהוראות החוק, או בהיגיון,
 לאבחנה בין זכויות וחיובים שהגיע מועד קיומם לזכויות וחיובים
 עתידיים, וכי הן אלה והן אלה פוקעים מחמת הוויתור. הדבר
 ברור ומובן כשמדובר בחיוב שאיננו כספי. כך, למשל, אם נניח
 שהחברה התחייבה, טרם כניסתה להליכי פירוק, להקים שני
 מבנים, אלא שאת הראשון התחייבה לסיים קודם למועד בו נעשה
 הוויתור ואת השני לאחר מכן, קל לשער כי בית המשפט לא יבחין
 בין החוזים, אלא יאפשר לוותר על שניהם. לפיכך, דעתי היא כי
 גם כשמדובר בחיוב כספי(כמו בדוגמת השכירות) יש לומר כי
 הוויתור משחרר את החברה מחובותיה (ומזכויותיה), וזאת בין אם

 נצמחו קודם לוויתור ובין אם היו אמורים לצמוח לאחריו.

 התוצאה שהושגה נראית במבט ראשון קשה ולא רצויה. מדוע,
 ישאל השואל, יש לפטור חברה מחיוב שנוצר קודם לוויתור? עם
 זאת, עיון מעמיק יותר יבהיר כי למרות חשיבותה התיאורטית
 של השאלה, חשיבותה הפרקטית נמוכה מהגדמה. גם אם השחרור

 היא שוכר של נכס השייך לאחר) או מכוח דיני הקניין(במקרה
 בו זכות הקניין של אחר נגזרת מזכותה של החברה, כגון כשעל
 מקרקעין של החברה רובצת משכנתא לטובת נושה). הוויתור על
 החוזה יכול לשחרר את החברה מהחיוב החוזי כלפי בעל זכות
 הקניין, אך אין בכוחו לשחררה מהתחייבויותיה מכוח הקניין

 כלפיו, ולפיכך אין בו תועלת רבה.
 הדרך היחידה הפתוחה בפני המפרק להשתחרר מחיוב מכוח
 קניינו של אחר היא ויתור על החוזה והנכס כאחד. דק בדרך זו
 מתנתקת החברה מכל הזיקות יוצרות החיוב. מילים אחרות, על
 מנת להשתחרר מחיוב מכוח קניין אין די בוויתור על החוזה, אלא

 יש לוותר על הקניין בנכס.
 ולבסוף, כשהחבות היא מכוח הדין, אין המפרק יכול להשתחרר
 ממנה. באם החברה חייבת במס רכוש בגין הנכס, או שהוטל עליה
 קנס בגין העובדה שלא תחזקה את הנכס בהתאם להוראות החוק,
 אין למפרק כל דרך להודיע כי ברצונו לוותר על חיוב זה. יחד
 עם זאת, חיוב מכוח הדין מוטל בהתקיים מצב דברים מסוים,
 והמשכו מותנה בכך שיוסיף ויתקיים אותו מצב דברים גם להבא.
 לעתים ויתור על חוזה או על קניין מביא לשינוי נסיבתי אשר
 עשויה להיות לו השפעה גם על חבויותיה של החברה מכוח הדין.
 כך, למשל, ויתור על הבעלות במקרקעין שגרמו בעבר לחיוב
 החברה בתשלום מס רכוש יביא, מכאן ולהבא, לכך שהחברה לא
 תישא בחובת תשלום מס רכוש בגין אותם מקרקעין. הטעם לכך
 פשוט: יסוד חיוני לקיום החבות הוא הימצאות המקרקעין בבעלות
 החברה, ומשוויתרה החברה על הבעלות פקעה גם חובתה לשלם
 מס בגין המקרקעין. בדומה, לוויתור המפרק על חוזה לרכישת
 מקרקעין עשויה להיות השלכה על חבות החברה במס רכישה, אך
 זאת לא מהטעם שהמפרק רשאי לוותר על החבות במס רכישה,
 אלא מהטעם שמצב הדברים שנוצר יכול להצדיק, בהתאם לדיני

 מס שבח, את ביטול החבות במס רכישה. .

 הבחנות אלה ניתן להמחיש באמצעות הדוגמא הבאה. נניח כי
 חברה פלונית הנה בעלת מקרקעין מסוימים עליהם ניצב בניין
 מט ליפול שהיא מחויבת לטפל בשימורו. במידה והתחייבותה זו
 נובעת מהוראות הדין (למשל מאחר שהבניין נכלל בתוכנית
 לשימור אתרים לפי סעיף 76א לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה
-1965) הרי שהחברה לא תוכל להשתחרר ממנה. עם זאת, במידה
 שתוותר על המקרקעין, תפקע, מעתה ואילך, גם חובתה לשמר
 את הנכם, שהרי חבות זו חלה על בעל המקרקעין. אם התחייבות
 זו נובעת מכוח קניין, למשל מחמת זיקת הנאה לטובת מקרקעין
 (ראו סעיף 93(0 לחוק המקרקעין, התשכ״ט־1969< הרי שהמפרק
 יוכל להשתחרר ממנה באמצעות ויתור על המקרקעין, אך אין
 השתחררות מחוזה (אפילו החוזה שמכוחו נוצרה הזכות הקניינית)
 משחרר את החברה מקניינו של אחר. לעומת זאת, אם התחייבותה
 היא חוזית(למשל, על פי חוזה שכרתה עם עמותה הפועלת לשימור
 אתרים ממין זה), הרי שהמפרק יוכל להשתחרר ממנה באמצעות
 ויתור על החוזה. ויתור על המקרקעין איננו הכרחי, ולמעשה גם
 אין בו תועלת, מאחר שלא יפטור את החברה, בהיעדר תנאי

 מפסיק בחוזה, מהתחייבותה החוזית לשמר את הנכם.

 לאור הבחנת יסוד זו ייערך הניתוח להלן. המצבים יכונו בהתאם
 לתוצאה: ויתור על חוזה מחד, ויתור על קניין מאידך. ברקע
 הדברים יש לזכור כי השתחררות מחיוב על פי דין איננה אפשרית,
 אך היא יכולה להיות תוצאה הנגזרת מוויתור על חוזה או ויתור
 על קניין. עוד אציין, כי ייתכנו מקרי גבול בהם ההבחנה איננה
 קלה (כגון כשעל התחייבות חוזית נרשמה הערת אזהרה). למקרים

 אלה ניתנה התייחסות מפורטת בנוסח המלא של המאמר.

 2.3 משמעותו של ויתור על נכס מכביד
 במערכת היחסים שבין החברה לבעל

 אינטרס בנכס
 נקודת המוצא לבחינת משמעות הוויתור על נכס מכביד מבחינת
 החברה שבפירוק הן ארבע הוראות המצויות בפקודה: הראשונה
 שבהן היא רישת סעיף 361(0 לפקודה, הקובע כי ״מיום הוויתור
 יחדלו כל הזכויות והחבויות של החברה בנכס שוויתרו עליו...״;
־ 363 לפקודה,  השנייה והשלישית הן הוראות סעיפים 361(ג< ו
 המקנות לבית המשפט סמכות להתנות את מתן רשותו בכל תנאי
 שיימצא לנכון לרבות תנאי בעניין תשלום פיצויים לנפגע מוויתור
 על חוזה, והרביעית היא הוראת סעיף 365 לפקודה, לפיה ״הנפגע
 מחמת ויתור לפי סימן זה, יראו אותו כנושה של החברה כדי סכום

 משמעות הוויתור היא שחרור

 החברה מהחובות ומהזכויות

 הנוגעות לנכס החל מיום הוויתור,

 כאשר כנגד החבויות מהן

 השתחררה, נושאת החברה בחבות

 חדשה בגין הנזק שגרם הוויתור

 לאחר

 61 ראו לעניין זה סעיף 5 להלן.

 1 7 בעל עניין הוא מי שתובע טובת הנאה בנכס המכביד (כגון שוכר או רוכש
 של הנכס) או אדם החב בשל נכס כאמור ולא הופטר מחבותו לפי פקודה זו(כגון

 ערב).

 1 8 [..111] 737 1̂1 1 [1996] (להלן: הלכת 1038116)1110). פסק דין זה הפך

ן עזרא).  1 3 פ״ד מד(3) 177 (להלן: עניין נ

 1 4 ראו גם ע״א 1656/90 זילברמן נ׳ הנאמן בפשיטת-רגל לנכסי החייב גושן,
 פ״ד ממ3) 854 (להלן: עניין זילברמן) אשר עובדותיו מפורטות בהמשך סעיף זה.

 1 5 ראו לעיל הערה 3, בע׳ 182.
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 סמכות ההקמה מאפשרת לבית

 המשפט לתת פתרון לחלל שמצר

 במארג הזכויות המשפטיות עקב

 הסתלקות החנדה שנפרוק

 מהנכס, פתרון זה עשוי גם

 להשליך על מערכות היחסים

 שבין בעלי האינטרסים בנכס,

 ולמנוע מהם תוצאות בלתי

 צודקות

4 4 4 

 נכסיה״ >סיפת סעיף 361>ב< לפקודה), ואילו השנייה מקנה לבית

ל ענייך המבקש ע ב  המשפט סמכות לתת צו הקניה ביחס לנכס ל

 זאת (סעיף 364 לפקודה).

 משמעותה של ההוראה הראשונה היא כי, ככלל, אין הוויתור

 על הנכם פוגע בזכויותיהם וחובותיהם ההדדיים של בעלי האינטרסים

 האחרים בנכס. לכן אם היו שניים מחויבים בחוזה, והאחד שוחרר

 ממנו לאחר שנכנס להליכי פירוק, אין בשחרור כדי לפטור את

 האחר. באחרונה נקבע באנגליה כי עיקרון זה תופס אפילו כשמדובר

 בחבות משנית הנגזרת מחבות עיקרית של חברה הנמצאת בהליכי

Hindcastie v. Barbara פירוק. בפסק הדין העקרוני בעניין 

י יש לתת, כ ם י ד ר ו ל  8Attenborogh Associates הבהיר בית ה

 לוויתור את המשמעות המינימלית הדרושה לצורך שחרור החברה

ל כן אין לאפשר כי הוויתור יביא לשחרורם של ע  שבפירוק, ו

ל ל גדול הוא שערב איננו נושא בחבות העולה ע ל  ערבים. אכן, כ

 זו של החייב העיקרי, אך ויתור על נכס מכביד הנו חריג סטטורי

ל זה, המאפשר מצב בו הערב ימשיך להיות אחראי לקיום ל כ  ל

 החוזה, למרות שהחייב העיקרי שוחרר ממנוי.

 סמכות ההקניה מאפשרת לבית המשפט לתת פתרון לחלל שנוצר

 במארג הזכויות המשפטיות עקב הסתלקות החברה שבפירוק

ל מערכות היחסים שבין ן זה עשוי גם להשליך ע  מהנכס. פתרו

 בעלי האינטרסים בנכס, ולמנוע מהם תוצאות בלתי צודקות.

 יעילותו של פתרון ההקניה ניתנת להדגמה במצב האופייני

 הבא: חברה פלונית הנה חוכרת בנכם. החברה החכירה את הנכם

 בחכירת משנה, ולאחר מכן נקלעה להליכי פירוק. המפרק, באישור

 בית המשפט, מחליט לוותר על הנכס(זכות החכירה). הנזק שעלול

 להיגרם עקב הוויתור לחוכר המשנה הוא רב ־ באם משמעות

 חל ביחס לזכויות שהתגבשו, הרי שפקיעת הזכות איננה סוף

 פסוק. כמובהר לעיל, הזכות הפוקעת מומרת בזכות לפיצוי או

ן דמי  בזכות להשבה, ומבחינה מעשית כשמדובר בחיוב כספי(כגו

ל שוני בין הזכות המקורית לזכות ל  שכירות) לא יתקיים בדרך כ

 החלופית.

ל משמעותו של הוויתור  התמונה המצטיירת מהאמור לעיל ע

 ביחסים שבין החברה לבעלי אינטרס אחר בנכס היא כדלהלן:

לת הוויתור מביאה לפקיעת הזכויות והחובות שהיו לחברה  פעו

 בנכם (בין אם התגבשו ובין אם לאו) ממועד הוויתור ואילך.

 במקרים בהם פעולת הוויתור גרמה נזקים לצדדים שלישיים תקום

ל ידי בית המשפט כתנאי לרשות  להם זכות לפיצויים הנקבעים ע

 לוותר על הנכס, או לפיצויים המחושבים על פי גובה הנזק ומהווים

 חוב בר תביעה בפירוק. במידה שהחברה נתנה או קיבלה טובת

 הנאה, אשר הבסיס לנתינתה נכשל עקב הוויתור, זכאים החברה

/או הצד השלישי להשבה מכוח העיקרון הכללי של עשיית עושר  ו

 ולא במשפט.

A2 משמעותו של הוויתור במערכת 
 היחסים שבין בעלי האינטרסים השונים

 בנכס לבין עצמם
 מהן השלכותיו של הוויתור במערכת היחסים שבין בעלי

 אינטרסים שונים בנכס המכביד? בעניין זה אין לנו אלא שתי

 הוראות בפקודה. הראשונה קובעת את הכלל העקרוני לפיו

ע בזכויותיו וחבויותיו של ו  ״... ואולם לא יהיה בוויתור כדי לפג

 אדם אחר אלא במידה הנחוצה לשחרר מחבות את החברה ואת

 העיקרי לשמו נדרשת ערבות היא חדלות פירעון של החייב העיקרי, ועל כן אין
 כל היגיון בשחרור הערב במקרה בו מאורע כזה אכן מתרחש. בצד שיקול זה ראוי
 לציין כי אין בוויתור כדי לפטור את החברה שבפירוק מאחריותה לנזקי הנושה,
 וממילא גם אין כל טעם לפטור את הערב מאחריותו לנזקים אלה. לפיכך, ייתכן

 ופתרון עדיף על הותרת הערב חייב בחוזה המקורי הוא לקבוע, כי במקרה של
 ויתור מצד החייב העיקרי הערבות מוסבת לחיובים שקמו לחברה בעקבות פעולת

 הוויתור, ככל שחיובים אלה מחליפים את החיובים המקוריים להם ערב.

 על פניה את ההלכה שהייתה נהוגה באנגליה במשך למעלה מתשעים שנה, ואשר
l K.B.Stacey v. Hill [1901] נקבעה על ידי בית המשפט לערעורים בפסק דין 

 660. החלטת בית הלורדים השוותה את מעמדם של הערבים לזה של שוכרים
 ראשיים, אשר גם בעבר לא זכו לשחרור מאחריותם במקרה של ויתור מצד שוכר

 המשנה על חוזה השכירות.
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 גישה עקבית תביא אותנו למסקנה כי כמעט כל חוזה אשר
 איננו ממקסם את רווחיה העתידיים של החברה הנו ״חוזה בלתי
 רווחי״ מבחינת המפרק. לשם הדגמה, נניח כי החברה התחייבה
 טרם הפירוק למכור קרקע תמורת 100 אלף ש״ח לקונה פלוני.
 הקונה שילם מקדמה בסך 75 אלף ש״ח, אך המקרקעין טרם
 הועברו על שמו כשהחברה נקלעה להליכי פירוק. מתברר שפרט
 לרוכש הקרקע יש לחברה נושה אחד נוסף, מלווה אשר העמיד
 לה הלוואה הגוזרת חוב בלתי מובטח בפירוק בשווי 75 אלף ש״ח.
 כן נניח ששווי השוק של המקרקעין הוא כשוויים החוזי, וכי

 לחברה אין נכסים נוספים.

 ביצוע החוזה עם הונה המקרקעין פירושו מתן נכס ששוויו 100
 אלף ש״ח בתמורה לקבלת יתרת תשלום בסך של 25 אלף ש״ח.
 במילים אחרות, קיום החוזה יפגע במסת הנכסים, ויעביר ממנה
1. מבחינתו של הלווה  75 אלף ש״ח לטובת נושה בלתי מובטח2
 פירוש הדבר שבמקום 50 אלף ש״ח, שיקבל במקרה שהחוזה עם
 רוכש המקרקעין לא יבוצע, יזכה לתשלום של 25 אלף ש״ח בלבד,
 ומבחינת רוכש המקרקעין המשמעות היא שיקבל את מלוא חובו
 (75 אלף ש״ח), ולא רק את חלקו כנושה בפירוק (50 אלף ש״ח).
 לפיכך ביצוע החוזה בנסיבות אלה יהווה, בדרך כלל, העדפת

 נושים.

י נאמר, כי המפרק ך ל ס ל ב ו ל ו ׳ ו נ ״ ג י ג ש ן י  עם זאת, בפסק ד
 איננו יכול להשתחרר מחוזה רווחי רק בשל כך שביכולתו להפיק
 רווח גבוה יותר מקשירת חוזה חילופי. גישה זו נסמכת על התפיסה

 המקובלת בספרות המשפטית האנגלית לפיה,
"a contract is not unprofitable, however, if the profit likely 

to be obtained from it is small, or if the liquidator could obtain 

a greater profit by entering into an identical contract proposed 

by a third person who is willing to pay a higher price or give 

a more valuable consideration to the company than it would 

obtain under the original contract"14. 

 עם כל הכבוד, אם כוונת הדברים כי אל לו למפרק של חברה
 לנסות ולחפש בעבורה התקשרויות חדשות, במקום החוזים הקיימים,
 כי אז, בהנחה שפני החברה אינם לשיקום, יש בה היגיון. פירוק
 החברה לא נועד, ככלל, לאפשר לה להשתחרר מחוזים שכדאיותם
 הכלכלית קטנה, ומפרק החברה, לפחות שעה שאין הוא מנסה
 לשקמה, ראוי לו שיתמקד בקיום החוזים עליהם היא חתומה, ולא
 בהמרתם בהתקשרויות חלופיות, ורווחיות יותר. לעומת זאת,
 באותם מקרים בהם המפרק מבקש למלא את תפקידו, ולממש את
 נכסי החברה לטובת כלל הנושים, אין לכבול את ידיו, ולחייבו
 למסור לנושה בלתי מובטח נכס בתמורה הנמוכה משווי השוק של
 נכס זה. גישה כזו פירושה חלוקת נכסי החברה תוך העדפת נושים,

 ואין לה מקום בשיטתנו.

 את האמור לעיל יש לסייג בכך, שלעתים קיומו של חוזה בלתי
 רווחי מיטיב, בסופו של דבר, עם יתר נושי החברה. החלופה לקיום
 החוזה, מבחינת המפרק היא הפרתו או ויתור עליו. משמעות שני
 הצעדים הללו היא הגדלת מסת החובות של החברה. אם חובות
 אלה הנם חובות מובטחים(כגון שהחוזה מובטח בערבויות בנקאיות,
 והבנק מחזיק בשעבוד על נכסי החברה) אזי השיקול שצריך להנחות
 את המפרק הוא פשוט יחסית - האם ההפסד שייגרם מקיום החוזה
 עולה על הנזק שייגרם מהפרתו או מהוויתור עליו. לעומת זאת,
 אם המדובר בחובות לא מובטחים אזי השיקול הופך מורכב, ומבטא
 תחלופה (Trade Off) בין מסת הנכסים למסת החובות. מבחינת
 המפרק ביצוע חוזה בלתי רווחי ובלתי מובטח יהיה כדאי אם הערך
 הנוכחי של הסכום שישולם לאותו נושה מקופת הפירוק עקב

 ההפרה יהיה גבוה מהנטל על קופת הפירוק עקב ביצוע החוזה.

 סיכומו של דבר - זכות הוויתור על נכס מכביד מאפשרת
 למפרק, באישור בית המשפט, להשתחרר מ״חוזים ללא רווח״15.
 כאמור, בעיני זכות זו הנה, למעשה, בגדר חובה הנובעת הן
 מאחריות המפרק למקסם את מסת הנכסים, והן מהאיסור להפלות
Traded בין הנושים. עם זאת, על המפרק להביא בחשבון את 
 Off המתקיים בין מסת הנכסים למסת החובות, ובמקרים מתאימים
 לבצע חוזה שאינו רווחי על מנת להימנע מיצירת חבות שתפגע

 הוויתור היא כי זכות החכירה תתבטל, יחזור הנכס לבעל המקרקעין
 כשהוא נקי מזכויות צדדים שלישיים. לחוכר המשנה לא ייוותר
 דבר (שהרי זכותו נגזרת מזכות החוכר הראשי), ואילו החוכר
 הראשי יזכה בטובת הנאה בלתי צפויה עקב הפירוק. על מנת
 להימנע מתוצאה זו, יכול חוכר המשנה לפנות לבית המשפט
 ולבקש צו המקנה לו את זכות החכירה שהמפרק ויתר עליה. סעיף
 364 איננו מטיל מגבלות על סמכות בית המשפט במתן צו הקניה,
 אך נראה כי אין בית המשפט רשאי לפגוע בזכות הקניין של בעל
 המקרקעין, ולכפות עליו את החכרת המקרקעין בתנאים פחות
 טובים מאלה להם הסכים10. האפשרות לתת צו הקניה לחוכר
 המשנה מחד, ולהגן על האינטרסים של בעל המקרקעין מאידך,
 מביאה למזעור נזקי הוויתור, מבלי שתאפשר גלגול עלויות

 הפירוק מנושה אחד למשנהו.

 סיכומו של דבר: נקודת המוצא היא, שהליך הוויתור איננו
 צריך להשפיע על זכויות בעלי אינטרס בנכם זה כלפי זה. תוצאה
 זו מושגת באמצעות שני כלים: מתן משמעות מצומצמת להיקף
 פעולת הוויתור; ומתן סמכות לבית המשפט לתת צו הקניה ביחס
 לנכס באופן שיביא למזעור הנזקים לבעלי האינטרסים השונים.

י pionn יהיה חעתיין ש  ההם הגכםים א
 לווהו עליהם במהלך הפירוק, ומאל!

 טעמים0

 3.1 מתי יבקש המפרק לוותר על חוזה
 שני טעמים עשויים להניע מפרק לוותר על חוזה, ולהביא עקב
 כך לשחרור החברה מהתחייבויותיה החוזיות, וכנגזר מכך, להפסד
 התמורות שהייתה אמורה לקבל על פי החוזה. הטעם הראשון הוא
 שעלות המשך ביצועו של החוזה גדולה מהתמורה שהחברה אמורה
 לקבל על פי החוזה. הטעם השני הוא שביצוע החוזה, גם אם יניב
 לחברה רווח, כרוך בהכבדה על הליכי הפירוק (בדרך כלל על
 ידי הארכתם). להלן אנתח טעמים אלה, תוך ניסיון להראות מהי

 התועלת שבזכות הוויתור בנסיבות אלה.

וח א רו ל ל חוזים ל  3.1.1 ויתור ע

 מטרתו של המפרק היא להגדיל, ככל האפשר, את מסת הנכסים.
 ביצועו של חוזה אשר עלות ביצועו לקופת הפירוק גדולה מההכנסות
 שיביא לקופת הפירוק(קרי, שאין בו רווח לקופת הפירוק)11 איננה
 תורמת למסת הנכסים, נהפוך הוא, היא מביאה להקטנתה. לא זו
 אף זו, ביצוע החוזה בנסיבות אלה עלול להביא להעדפת נושים.

 אדגים פרופוזציות כלליות אלה. נניח כי חברה קבלנית נטלה
 על עצמה לבנות בניין בעבור בעל מקרקעין. לאחר שהחלה בבנייה
 נכנסת החברה הקבלנית להליכי פירוק. עד למועד זה ביצעה
 החברה עבודות בעלות ושווי של 50 אלף ש״ח, ועלות ההשלמה
 היא 150 אלף ש״ח. התמורה החוזית המובטחת היא 300 אלף ש״ח,
 ומתוכה שולמו כבר 60% לחברה. במקרה זה השלמת הבנייה תכניס
 לחברה 120 אלף ש״ח, אך תחייבה בהוצאה של 150 אלף ש״ח,
 ובסיכומו של דבר תביא לגריעת 30 אלף ש״ח מקופת הפירוק.
 יתר על כן, ביצוע החוזה יביא לכך שבעל המקרקעין לא ייאלץ
 להפוך לנושה בלתי מובטח של החברה ביחס לחרבו, אלא יזכה
 בעדיפות מפאת הביצוע שניתן לו. לאור כל זאת, ברור כי אין

 המפרק רשאי לבצע חוזה זה, אלא עליו להשתחרר ממנו.

 בהקשר זה ראוי לציין, כי כאשר החברה שבפירוק אמורה לעשות
 שימוש בנכסיה(מקרקעין, ציוד עבודה וכיוצא בזה) לצורך ביצוע
 החוזה, עשויה להתעורר השאלה כיצד יש להעריך נכסים אלה על
 מנת לקבוע אם החוזה רווחי או לא. גישה כלכלית לנושא מחייבת
 התייחסות לשימוש התחליפי שיכולה החברה לעשות בנכסים אלה
 ־ קרי התועלת האלטרנטיבית הטמונה בהם. כך, למשל, אם נניח
 כי החברה הקבלנית היא בעלת הקרקע, והיא התחייבה לבנות
 עליה דירה למען קונים, הרי שלצורך חישוב עלות הביצוע של
 החוזה יש להביא בחשבון את המחיר שניתן לקבל בשוק תמורת

 הקרקע.
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 נקודת המוצא היא, שהליך

 הוויתור איננו צריך להשפיע על

 זכויות בעלי אינטרס בנכס זה

 כלפי זה. תוצאה זו מושגת

 באמצעות שני כלים: מתן

 משמעות מצומצמת להיקף פעולת

 הוויתור; ומתן סמכות לבית

 המשפט לתת צו הקניה ביחס

 לנכס, באופן שיביא למזעור

 הנזקים לבעלי האינטרסים

 השונים

 121 הנחתי היא כי הקונה איננו נהנה מדין קדימה ביחס לנכס. בחינתה של
 הנחה זו חורגת מתחומו של מאמר זה. לאפשרות להכיר בנאמנות קונסטרוקטיבית
 לטובת קונה מקרקעין לאור חוק הנאמנות, תשל״ט-1979 ראו ע״א 371/89 פורד

 נ׳ חיים שבטי חברה לבנין והשקעות בע״מ(בפירוק), פ״ד מו(1) 149; ת״פ
 (ת״א) 137/93 פונס הנפסים הרשמי נ׳ שפירא, פ״מ תשנ״ה(2) 507. כיום, יש
 לבחון שאלה זו גם בשים לב לעדיפות הנתונה לרוכש נכס ספציפי כלפי מעקל.

 ראו ע״א 189/95 בנק אוצר החייל נ׳ אהתנוב (טרם פורסם), תקדין עליון 99(3)
.632 

 131 ע״א 184/77 שגיב נ׳ וולובלסקי, פ״ד לב(1) 265 (להלן: עניין שגיב).

 לגישה זו ראו גם ע״א 673/87 סאלח נ׳ מפרק פרץ את איסר חברה לבנין

 והשקעות בע״מ(בפירוק), פ״ד מג(3) 75,57 (להלן: עניין סאלח).

R. Pennington Pennington's Corporate Insolvency Law (London, 141 
E.Bailey&H.Groves&C. Smith Corporate Insolvency:^ 139 (1991; והשוו 

!Law & Practice (London, 1992) 380 
 תפיסה זו נסמכת על פסק הדיןRe Bastable [1901] 2 K.B. 518 (C.A.) הנזכר

 101 ד״ר שלמה לוין מציין, לעניין פשיטת רגל, כי כיום ״רשאי בית המשפט
 להקנות לשוכר משנה את השכירות הראשית בתנאים כפי שימצא לנכון.״(בספרו
 פשיטת דגל(1984) 328). עם כל הכבוד, ולמרות שהשמטת סעיפים 120(ג) ו-(ד)

 מפקודת פשיטת הרגל מרחיבה את סמכות בית המשפט, ספק אם רשאי בית
 המשפט, בנסיבות אלה, לכפות על בעל זכות קניין להיפרד מקניינו בתנאים פחות

 נוחים מאלה להם נתן הסכמתו.

 HlO I הנחת המוצא לדיון היא שפני החברה לפירוק, ולא לשיקום. דיון
 בנסיבות בהן ייעשה שימוש בסמכות הוויתור במסגרת הליכי שיקום חורג מתחומו

 של מאמר זה.

 111 לצורך חישוב רווחיות החוזה מבחינת קופת הפירוק אין כמובן חשיבות
 לתמורות שניתנו בעבר. המפרק מקבל את החברה כמות שהיא, והשאלה הניצבת

 בפניו היא האם המשך קיום החוזה כדאי. עם זאת, גם במקרה שהחוזה איננו
 רווחי עדיין ייתכן כי המפרק יבקש לקיימו בנסיבות שבהן הנזק מקיום החוזה

 נמוך מהנזק שיגרם לחברה עקב אי-קיום החוזה.

 mm בית הספר למשפטים
 mm המסלול האקדמי של המכללה למינהל



 זכות הוויתור על נכס מכביד

 מאפשרת למפרק, באישור בית

 המשפט, להשתחרר מ״חוזים ללא

 רווח׳,. ...בעיני, זכות זו הגה,

 למעשה, בגדי חובה הנובעת, הן

 מאחריות המפרק למקסם את

 מסת הנכסים והן מהאיסור

 להפלות בין הנושים

<<< 

 3.2 שימוש בזכות הוויתור להשתחרר
 מחוזה בלתי רווחי או מכביד - האומנם

 נחוץ?
 שאלה מרכזית המתעוררת בהקשר להשתחררות מחוזה בלתי
 רווחי או מכביד היא האם, מבחינה פרקטית, קיים צורך בהסדר
 המיוחד שקבע המחוקק, או שמא המפרק יכול להגיע לתוצאה
 מקבילה באמצעות הימנעות מביצוע החוזה, תוך הסתמכות על
 כך שהצד השני, הנפגע, ממילא לא יוכל לאכוף על החברה ביצועו
. כך, למשל, בדוגמא שהובאה לעיל ג 9 1  של חוזה שאינו רווחי 8
 יכול המפרק פשוט להפסיק את עבודות הבנייה, וזאת ללא כל
 צורך בקבלת אישור מבית המשפט. אכן במקרה זה תהפוך החברה
 למפרת חוזה, והצד שכנגד לנפגע, אך ממילא זכויות הנפגע
 יצטמצמו לזכויות כספיות (הן במסגרת תביעת הפיצויים והן
 במסגרת תביעת ההשבה), קרי, הוא ימצא עצמו בחברת נושיה
 הלא מובטחים של החברה, ממש כשם שיקרה אם המפרק יעשה

 בנושים ובמשתתפים.
1  3.1.2 ויתור על חוזים המכבידים על הליכי הפירוק6

 גם אם טמונה בחוזה כדאיות כלכלית בטווח הארוך, עדיין ייתכן
 שהמשך ביצועו איננו משרת את טובת החברה ונושיה17. התארכות
 הליך הפירוק פירושה עלויות נוספות הממומנות על חשבון מסת
 הנכסים הקיימת של החברה, ודחייה במועד חלוקת הרכוש בין
 הנושים והמשתתפים. לאור זאת, חוזה רווחי, אשר ביצועו צפוי
 להאריך את הליכי הפירוק, איננו בהכרח חוזה כדאי, ועל המפרק
 לשקול את המשך ביצועו, תוך איזון בין הכדאיות הכלכלית מחד,

 והארכת הליכי הפירוק מאידך.

 לפיכך, בדוגמת חוזה הבנייה שהוצגה לעיל, ייתכן כי למרות
 שביצוע הבנייה רווחי מבחינת החברה שבפירוק (כגון כששולמו
 לה רק 120 אלף ש״ח והיא צפויה לקבל עוד 180 אלף ש״ח כנגד
 השלמת הבנייה), עדיין עדיף, על מנת לקצר ולפשט את הליכי
 הפירוק, כי לא תיטול על עצמה משימה זו, בייחוד אם היא צפויה

 להימשך זמן רב.

 זאת על פרשנות מרחיבה למונח ״רווח״ או על החלופה השיורית להגדרת ״נכס
 מכביד״(״כל נכס אחר שלא ניתן למכרו, בכלל או על נקלה, מפני שהוא מחייב

 את המחזיק בו לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף״).

 171 שלא לדבר על טובתו של המפרק עצמו...

 181 שאלה מקדמית היא, האם מוטלת על המפרק חובה לפנות ולבקש רשות
 לוותר על נכס מכביד. קיימות מספר אמירות בפסיקה מהן עולה לכאורה דרישה
 מסוג זה. ראו עניין בן עזרא, לעיל הערה 3, בע׳ 182 ועניין סאלח. עם זאת, ברור
 שלמפרק גם ברירה שלישית - אי קיום ההסכם. ראו דברי הנשיא שמגר (לעניין

 הליכי פשיטת רגל) בעניין זילברמן.

 1 19 לשם אכיפת החוזה צריך הנושה לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת
 היתר. ראו סעיף 267 לפקודת החברות. זהו מקרה בו בית המשפט של הפירוק
 לא יתן היתר מהטעם שמתן ההיתר יביא פגיעה באינטרסים של כלל הנושים.
 ראו רע״א 74/86 אתא טכסטיל בע״מ נ׳ לו* שטראוס בע״מ, פ״ד מ(2) 301

 וע״א 400/88 סוקול נ׳ כלנית ניהול ואחזקה בע״מ(בפירוק), פ״ד מה(2) 866.

 גם בעניין שגיב ובעניין סאלח. עם זאת, באותו מקרה ניתן היה לבסס את
 ההחלטה על נימוק אחר שנתן בית המשפט - העובדה שלקונה נתונות לפי הדין

 האנגלי זכויות שביושר ביחס לממכר, וכי מזכויות אלה אין באפשרות המפרק
 להשתחרר. השוו: 15 "׳>10קג1־10מ83 ח30151ז1ח00 ?0 ז5תז1ג1801ם״

 28,29 (1952) .116¥.ע.1*; ועניין שגיב, לעיל הערה 13, בע׳ 272. לפיכך ספק אם
 יש לפסק דין זה משקל רב בבואנו לקבוע את ההלכה הראויה.

 151 צדה השני של המטבע הוא, כמובן, שיש לאפשר למפרק לבצע חוזים שיש
 בהם רווח לחברה, אפילו אם בדרך זו יגרום לכך שנושה בלתי מובטח יזכה בקיום
 מלא של החיוב כלפיו. במצב זה הקיום כלפי הנושה הבלתי מובטח מביא להטבת
 מצבם של יתר הנושים, ומבחינה כלכלית הוא שיפור העומד בקריטריון היעילות
 של פראטו. עוד אציין, כי לעתים קיום החוזה משמעו תשלום עבור חיובים שנוצרו
 בעבר (וזאת כאשר אי התשלום יהווה הפרה שתקנה לצד שכנגד זכות ביטול), אך

 אם זו היא הדרך היחידה להציל חוזה רווחי יש להתיר למפרק לעשות כן.

 1 16 אין בפקודת החברות התייחסות מפורשת לאפשרות להשתחרר מחוזה
 רווחי בשל הכבדתו על הליכי הפירוק. עם זאת נראה כי הפסיקה מכירה באפשרות
 להשתחרר מחוזה מכביד (עניין שגיב, לעיל, הערה 13, בע׳ 272), כשניתן לבסס

 בית הספר למשפטים
 המסלול האקדמי של המכללה למינהל ••2



 ההשבה הדדית של תמורות שהועברו, ואשר טרם ניתנה כנגדם
 התמורה הנגדית במסגרת החוזה. הטעם לכך הוא שהוויתור מביא
 לכישלון הציפייה שעל בסיסה ניתנו טובות ההנאה, והופכן לטובות
 הנאה שניתנו ללא עילה. לעומת זאת, הפסקת ביצוע איננה פוגמת
 בתוקפה של עילת הבסיס על פיה ניתנו טובות ההנאה (החוזה)
. לעתים יהיה זהו 2  ולכן איננה מטילה חובות השבה הדדיות5
 האינטרס של המפרק להביא ליצירתן של חובות השבה. כך הוא,
 למשל, כשהחברה שבפירוק ביצעה חיובים העולים בשוויים על
 אלה שביצע הצד שכנגד, והמשך הביצוע איננו כדאי מבחינתה.
 אפשרות אחרת היא שהחברה שבפירוק מסרה לנפגע נכסים לצורך

 ביצוע העבודה, וברצונה לתבוע השבתם.

 רביעית, הפסקת ביצוע החוזה על ידי החברה מביאה אותה
 למעמד של מפר חוזה, וכתוצאה מכך עומדות לצד שכנגד התרופות
 הניתנות לנפגע מהפרת חוזה. לעומת זאת, שימוש בזכות הוויתור
 איננו מהווה, מהבחינה הפורמלית, הפרת חוזה, ולכן סעדי הצד
 שכנגד מצטמצמים לזכות לקבלת פיצויים בגין הפגיעה לפי סעיף
 365 לפקודה. בדרך כלל, לא תהיה משמעות מעשית לאבחנה
 תאורטית זו. לטובת הנפגע מהפרת חוזה עומדות שלוש תרופות
 מרכזיות: השבה, אכיפה ופיצויים. בהשבה יזכו הן המפרק והן
 הצד השני גם במקרה של השתחררות מחוזה מכביד; אכיפה כנגד
 חברה בפירוק לא תינתן גם אם תפר את החוזה; ובנוגע לפיצויים
 הרי שהם ממילא ישולמו, במקרה הרגיל, כחוב בלתי מובטח מתוך
 מסת הנכסים, ולפיכך בין כך ובין כך לא יפגעו במסת הנכסים
 של החברה. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם תהיה נפקות מעשית
 להבחנה שבין השתחררות להפרה. כך, למשל, בצד התרופות הנ״ל
 יכול שיעמדו לצד שכנגד סעדים נוספים במקרה של הפרה, כגון
 זכות עכבון על נכסי החברה26 או זכות לפיצויים מוסכמים. במקרים
 אלה, ובמידה והמפרק איננו מעוניין לאפשר לנפגע לעשות שימוש
 בסעדים אלה, יהיה מבחינתו תמריץ לפנות להלכת ההשתחררות.

 ולבסוף, למפרק אין כל תועלת מהגדלת הפםדיהם של נושי
 החברה. לעתים יהיה לנושה פלוני מעמד של נושה מובטח ביחס
 להפסדים נוספים אלה (כגון כשבידיו שעבוד או ערבות שנתן
 גורם שבידיו שעבודים), ואז תביא הגדלת ההפסדים לפגיעה במסת
 הנכסים. במקרים האחרים יהיה לנושה ביחס להפסדים אלה מעמד
 של נושה בלתי מובטח בלבד, שאז לא תפגע מסת הנכסים, אך
 יקטן החלק שיחולק לכל אחד מהנושים והמשתתפים. ויתור על
 החוזה עשוי להביא במקרים רבים למזעור ההפסדים של הנועףים*
 מאחר שהוא קוטע את המשך קיום החוזה, ומונע הצטברות הפסדים
 נוספים הנובעים מהמשך קיומו. לעומת זאת, הפרת החוזה,
 באמצעות הפסקת ביצועו מטילה רק נטל של הקטנת נזק על
 הנפגע (וגם זאת, ככל הנראה, רק ממועד ההפרה בפועל, ולא
 ממועד ההפרה הצפויה27). אמנם, במרבית המקרים לנפגע ולמפרק
 אינטרס משותף להקטין את הנזק, ולכן לא יהיה שוני ממשי בין
 הפעולות שינקוט הנפגע לאחר הוויתור, לפעולות שהיה נוקט
 לצורך הקטנת הנזק במקרה של הפסקת הביצוע. עם זאת, אין
 לשלול אפשרות כי הנפגע ינקוט בדרכים שונות שיביאו להגדלת
 נזקו. אפשרות זו קיימת בשל אי־הבהירות ביחס לביצוע החוזה
 במסגרת הפירוק, וסבירותה גדלה כאשר הנפגע מאמין שברשותו

 כלים להבטיח לעצמו שיפוי עבור ההפסדים שייגרמו לו.

 ניתן להמחיש סיטואציות אלה באמצעות הדוגמא שהובאה לעיל.
 נניח כי בעל המקרקעין יכול במועד בו מונה המפרק להביא
 להשלמת הבנייה באמצעות קבלן חילופי בעלות של 180 אלף
 ש״ח. יש להניח כי הוא לא יזדרז לעשות כן, בשל אי-ידיעה על
 מצב החברה, אלא יעדיף להמתין עד שיתבהרו פני הדברים. במידה
 ולא ימתין הוא עלול לגרום לעצמו הפסד ניכר (60 אלף ש״ח),

 תום הלב, ובמקרה שהמלווה הוא בנק, גם באמצעות חובות האמון שלו כלפי
 הלקוח.

 I 24 הנוסח המלא של מאמר זה כולל דיון מפורט בשאלה באיזו מידה יצלחו
 ניסיונות אלה ביחס לזכויות מסוג שכירות, משכון, עכבון והערת אזהרה. מכל

 מקום, ההלכה שנקבעה בעניין שגיב היא שניתן להשתחרר מהערת אזהרה
 באמצעות ויתור על החוזה ששימש בסיס לרישומה. לפיכך הנחת הדיון להלן,

 כי השימוש בסמכות הוויתור עלול לפגוע בבעל הערת אזהרה מתחייב, אם לא
 מהדין הרצוי, לפחות מהדין המצוי.

 I 25 ראו עניין נתן וע״א 467/88 קול אטום מפעלי מתכת וחשמל בע״מ נ׳
 צפורן, פ״ד מה(2) 242; אך ייתכן כי בנסיבות מסוימות תקום זכות ההשבה גם
 כשהחוזה הופר אך לא בוטל. השוו ד׳ פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט

 (מהדורה שנייה, תשנ״ח) 722,712-709.

 סעיף 1 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל״א-1970.

 ראו עניין נתן ועניין סוראקי.
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 281 להשלמת התמונה חשוב לציין כי הדין איננו מחייב צד מעוניין בנכס מכביד
 לשבת בחיבוק ידיים ולהמתין לפעולת המפרק(וכאמור, במקרים רבים אין למפרק
 סיבה מיוחדת לנקוט בפעולה האקטיבית של ויתור על הנכס, במיוחד כשהמדובר
 בחוזה). על פי סעיף 362 לפקודה רשאי צד מעוניין לדרוש מהמפרק לנקוט עמדה
 בשאלת הוויתור, ובמידה והמפרק לא מודיע על כוונתו לוותר על הנכס בתוך פרק

 שימוש בזכות הוויתור על החוזה.

 אכן, נראה כי בחלק ניכר מהמקרים התוצאה המעשית של שימוש
 בסמכות לוותר על נכס מכביד על מנת להשתחרר מחוזה מכביד
 תהיה זהה לתוצאה של אי ביצוע החוזה. עם זאת, ניתן להצביע

 על מספר מצבים בהם אין אלה פני הדברים.

 ראשית, הפסקת ביצוע החוזה איננה מביאה לביטול החוזה או
 לסיומו, שהרי אין לחברה בדרך כלל(בהעדר זכות חוזית מפורשת
2) זכות להביא באופן חד צדדי לסיומו או לביטולו  או משתמעת0
 של החוזה. לכן, רשאי הצד שכנגד להתעלם מהפרת החוזה
 (המתבטאת בהפסקת ביצוע מצד החברה), ולעמוד על קיום ההסכם.
 כאשר ביצוע החוזה תלוי בשיתוף פעולה מצד החברה (כגון כשהיא
 זו שצריכה לבצע את עבודות הבנייה כמו בדוגמא לעיל), הרי
 שמבחינה מעשית אין לנפגע תועלת רבה מעמידה על ביצוע החוזה.
 לעומת זאת, כאשר הביצוע תלוי בנפגע או בצד שלישי יכולים
 אלה להמשיך בביצוע החוזי למרות חוסר שיתוף הפעולה מצד

 החברה ומפרקהי2.

 אכן, במקרים רבים, גם כאשר ניתן לבצע את ההסכם ללא
 שיתוף פעולה מצד חברה שבפירוק ימנע הנושה (או הנושים)
 מלעשות כן. הסיבה לכך היא שביצוע החוזה מביא לעלייה בהוצאות
 ההסתמכות של הנפגע, וזאת שעה שסיכוייו לקבל את הביצוע
 החוזי, שאמור היה לפצותו בגין אותן הוצאות, נמוכים. כך, בדוגמא
 לעיל קשה להניח כי קבלן המשנה יסכים להמשיך בביצוע העבודות,
 כאשר ברור לו שלא יזכה לקבל את שכרו מהחברה הקבלנית

 שנכנסה להליכי פירוק.

 עם זאת, ישנם מצבים בהם לצד שכנגד קיימת לא רק אפשרות
 מעשית לבצע את החוזה ללא שיתוף פעולה מצד החברה שבפירוק,
 אלא גם כדאיות כלכלית לעשות כן. כוונתי למצבים בהם התמורה
 כנגד הביצוע כבר שולמה על ידי החברה שבפירוק, או כשתמורה
 זו מובטחת (למשל באמצעות בטוחות או ערבים עם בטחונות).
 כך, למשל, אם שולמה לקבלן המשנה התמורה כנגד עבודתו, או
 לחלופין, ברור לו כי יוכל לגבות תמורה זו משעבודים או מערבויות
 שניתנו לו, אין לשלול אפשרות כי יחליט להמשיך בביצוע הבנייה

 לשביעות רצונו המלאה של בעל המקרקעין.

 במקרים אלה, קרי כשהנפגע (בעצמו או בסיוע צד ג׳< יכול
 להמשיך בביצוע החוזה גם ללא שיתוף פעולה מצד החברה שבפירוק,
 וקיימת לכך כדאיות כלכלית מבחינתו(ובמקרה שמעורב צד ג׳
 ־ גם מבחינתו של אותו צד ג׳), הרי שייתכן כי הסעד היחידי
 הקיים למפרק המעוניין להשתחרר מהחוזה הוא לבקש לראות בו

 נכס מכביד.

 שנית, באותם מקרים בהם מוגנות זכויותיו של הצד שכנגד
 בזכות קניינית בנכסי החברה, ומהוות את התנאי לקיומן של זכויות
 אלה, הרי שהמפרק יבקש להשתחרר מהחוזה על מנת לנסות
 ולהשתחרר מהזיקה הקניינית. כך, למשל, במקרה שבו נתנה החברה
 משכון כבטוחה להסדר להעמדת מסגרת אשראי לתקופה קצובה,
 הרי שללא ביטול ההסכם אין המשכון פוקע, וזאת אפילו אם
. במצב זה, ויתור על הסכם 2  החברה פרעה את כל חיוביה לנושה2
 המסגרת יחייב גם שחרור של הבטוחה לפי סעיף 15 לחוק המשכוף2.

 בחינת השאלה באיזו מידה יצלחו ניסיונות אלה ביחס לזכויות
 מסוג שכירות, משכון, עכבון והערת אזהרה מעלה, כי הוויתור
 על החוזה כמעט ואינו מניב פירות (מבחינת המפרק) כשמדובר
 בזכויות מסוג שכירות, משכון ועכבון, אך יש לו טעם כשלזכות

. 2  הנושה הערת אזהרה בלבד4

 שלישית, אחת התוצאות הנובעות מוויתור על החוזה היא חובת

 201 ראו־עמ<442/851 משה זוהר ושות׳ נ׳ מעבדות טרבנול(ישראל) גע״מ,
 פ״ד מד(3) 661.

White & Carter (Councils)211 הדוגמא הקלאסית לכך היא פסק הדין 
A.C. 413 [H.L .לדיון בנושא בדין האנגלי ראו.:G.H] 1962[Ltd v. McGregor .] 

. במשפט הישראלי מעורר t h ed9(1995, .Treitel The Law of Contract ) 915 
 הנושא שאלות לא פשוטות. סעיף 17 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
 תשל״א-1970 קובע כי במקרה של הפרה צפויה רשאי הנפגע לבטל את החוזה

 אך ברור שאין הוא חייב לעשות כן. ברוח זו גם נקבע כי נטל הקטנת הנזק (סעיף
 14 לאותו חוק) איננו חל ביחס להפרה צפויה (ראו ע״א 1/84 נתן נ׳ סטרוד, פ״ד
 מב(1) 661 (להלן: עניין נתן) וע״א 195/85 גנק איגוד לישראל בע״מ נ׳ טוראקי,
 פ״ד מב(4) 811, (להלן: עניין סוראקי). גם מרגע שאירעה הפרה של החוזה עדיין
 אין הנפגע חייב, לכאורה, לקבלה, והגם שמוטל עליו נטל הקטנת הנזק הרי שנטל

 זה מחייב בנקיטת ״אמצעים סבירים״ בלבד, ומכל מקום איננו חל לא ביחס
 לתביעת פיצויים מוסכמים ופיצויים ללא הוכחת נזק לפי סעיף 11 לחוק, ולא

 ביחס לתביעה לאכיפת חוזה (אך ביחס לתביעת אכיפה ייתכן ובית המשפט יגיע
 לתוצאה דומה באמצעות שלילת זכות האכיפה לפי סעיף 3(4) לחוק החוזים

 (תרופות בשל הפרת חוזה)). שאלה נוספת היא כיצד משפיע עקרון תום הלב על
 זכות הקיום של הנפגע בנסיבות בהן עסקינן. לדיון בנושא ראו ג׳ שלו דיני חוזימ
D. Friedmann "Good Faith and Remedies for Breach of (תש״ן) 499-496 וכן 
Contract" Good Faith and Fault in Contract Law (Oxford, Ed. J. Beatson 

.& D. Friedmann, 1995) 399,408 

 I 22 ראו י׳ ויסמן חוק המשכון תשכ׳׳ז-1967 (תשל״ה) 300.

 I 23 עם זאת, נראה כי ניתן היה להגיע לתוצאה דומה באמצעות שימוש בעקרון
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 העובדה שחברה החייבת להעביר

 נכס או לתת שירות נמצאת

 בהליכי פירוק, איננה מבטלת את

 חובתה. עם זאת, הימצאות חברה

 בהליכי פירוק... מביאה במקרים

 רבים לכך שבעלי הזכויות כנגדה

 לא יוכלו לממש את זכאותם

 המשפטית
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 יש לזכור כי סמכות הוויתור בדין

 הישראלי מותנית באישור בית

 המשפט. דרישה זו מטילה על

 מפרק המבקש להשתהרר מנכס

 מכביד, את הנטל של פנייה לבית

 המשפט של פירוק והבהרת

 הטעמים בגינם הוא מעוניין
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 כי קיימים חיובים מצידה כלפי בעל הזכות הנגזרת(כגון שהשכירה
 את הנכם או נתנה במקרקעיה זיקת הנאה לטובת אחר). גם על
 חיובים אלה, עד כמה שהם נגזרים מאופיר• הקנייני של הזכות
 הנגזרת, לא ניתן לוותר על ידי השתחררות מהחוזה שעל בסיסו

 נוצרו.
 סיכומו של דבר, ניתן להצביע על שלושה שיקולים מרכזיים
 שיכולים להביא מפרק לבקש להשתחרר מזכות קניינית. השיקול
 הראשון נוגע לשווי הנכם (עלות לעומת תועלת), השיקול השני
 לנטלים מכוח הדין המוטלים בגינו, ואילו השיקול השלישי נובע

 מקניינו של אחר בנכם״.

oun !מיהו הגורם הנפגע מהוויתוו ש 

 המכביד?

 זיהויו של הגורם אשר ייפגע מהוויתור כרוך במתן מענה על
 שאלה מקדמית ־ מהי נקודת המוצא(Base Line) שלאורה מוגדרים
3. ביחסים בין גופים  המונחים של נזק וטובת הנאה בהליכי פירוק4
 סולבנטיים מוגדרת נקודת המוצא (מערכת הזכאויות) בהתאם
 לציפיות המוגנות באמצעות זכויות משפטיות מוכרות (זכויות
 קניין, זכויות אובליגטוריות, זכויות מכוח הדין וכיוצא בזה). כך,
 למשל, השאלה אם לחברה פלונית נגרם נזק עקב אי קבלת נכס
 או שירות מסוים מחברה אלמונית, או שקבלת הנכס או השירות
 תקנה לו טובת הנאה, תלויה בשאלה אם מבחינה משפטית יש

 לחברה הפלונית זכות לקבל את אותו נכס או שירות.

 לכאורה, דיני הפירוק אינם משנים את מארג הזכויות המשפטיות,
 ולפיכך אין הם אמורים לשנות את התשובה לשאלה למי נגרם
 נזק ומי הפיק טובת הנאה. העובדה שחברה החייבת להעביר נכס
 או לתת שירות נמצאת בהליכי פירוק, איננה מבטלת את חובתה.
 עם זאת, הימצאות חברה בהליכי פירוק (או אדם בהליכי פשיטת
 רגל) מביאה, במקרים רבים, לכך שבעלי הזכויות כנגדה לא יוכלו
 לממש את זכאותם המשפטית. דיני הפירוק ערים לכך, וקובעים
 מערכת כללי קדימויות למימוש הזכויות השונות. מכאן שמערכת
 הזכאויות שהייתה קיימת לפני הפירוק שונה ממערכת הזכאויות
 שנוצרה בעקבות הפירוק ־ הראשונה הייתה תלויה במארג הזכויות
 המשפטיות בלבד, ואילו השנייה תלויה גם ביכולת הקיום של

 החברה ובכללי הקדימות שקובע הדין.
 ויתור על נכס מכביד מביא לשינוי במארג הזכויות המשפטיות.
 מטרתי בשלב זה היא לנסות ולבחון מי הם הנהנים מפעולה זו ומי
 הם הניזוקים. לשם כך יש להשוות את מצב בעלי האינטרסים
 קודם לוויתור למצבם לאחר הוויתור. עם זאת, בעת בחינת מצבם
 קודם לוויתור יש להביא בחשבון כי החברה לא הייתה יכולה
 ממילא לקיים את כל חיוביה כלפיהם. לפיכך, נקודת המוצא
 להשוואה איננה מערכת הזכאויות המשפטיות תחת הנחת סולבנטיות,
 אלא מערכת הזכאויות שנוצרה עקב הליכי הפירוק(קרי המערכת
 הלוקחת בחשבון את דיני הקדימויות ואת יכולת הפירעון של

 החברה).
 את האמור לעיל נקל להבהיר בדוגמא. נניח כי שמעון רכש
 מחברה פסל השווה 1500 ש״ח במחיר של 1000 ש״ח אותם שילם
 מראש. כל עוד החברה םולבנטית זכאי שמעון להספקת הפסל,
 ונאמר כי הוא ניזוק בסכום של 1500 ש״ח (בהנחה שאין לפסל
 ערך סובייקטיבי מבחינתו), אם הפסל לא יסופק לו. לעומת זאת,
 אם החברה תיקלע להליכי פירוק, ויתברר כי היא יכולה לעמוד
 רק ב־ 20% מהחובות הלא מובטחים, הרי שכל תשלום מהחברה

־ 300 ש״ח, יהיה טובת הנאה מבחינתו של שמעון.  מעבר ל

 אשר לגביו יזכה בפיצוי חלקי בלבד. נטייתו שלא להזדרז באיתור
 קבלן חילופי תגדל אם הוא מאמין שביכולתו לפצות עצמו על
 נזקים עתידיים באמצעות ביטחונות שבידיו, ובהנחה שהוא מעדיף
 שהשלמת הביצוע תהיה באמצעות החברה שבפירוק. המתנה זו,
 יהיו טעמיה אשר יהיו, עלולה להביא לכך שעלויות ההשלמה יעלו.
 ויתור של המפרק על החוזה נותן מענה לנושא אי הוודאות, ומחייב
 את בעל המקרקעין להעסיק את הקבלן החלופי. בדרך זו נמנעת

 העלות הנוספת שהייתה כרוכה בהמתנה.
 סיכומו של דבר, מפרק החברה איננו יכול להסתפק בהפסקת
 ביצוע החוזה, בחמישה סוגי מקרים: כשניתן לבצע את החוזה ללא
 שיתוף פעולה מצדו וקיימת לכך כדאיות כלכלית מצד יתר הצדדים
 אך לא מבחינת החברה שבפירוק; כשהזכות החוזית מצמיחה זכות
 קניין; כשלמפרק עניין בביצוע השבה הדדית; כשםעדי הנפגע
 במקרה של הפרה שונים מסעדיו במקרה של ויתור על נכס מכביד;
 וכשאין די בהפסקת הביצוע כדי להביא את הצד שכנגד לנהוג
 בדרך שתביא למזעור הפסדיו. במקרים אלה יבקש המפרק לעשות
 שימוש בסמכות הוויתור על נכס מכביד על מנת להשתחרר
 מהחוזה. השאלה שנבחן בהמשך הדברים היא האם יש מקום,
 בהתחשב בזהות הגורם הנפגע מהליך הוויתור, לאפשר לו לנהוג
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 3.3 מתי יבקש המפרק לוותר על קניין
 למרות שככלל, אין להניח כי המפרק יהיה מעוניין לוותר על
 זכויות קניין שבבעלות החברה, ניתן לתאר מספר מצבים בהם
 יהיה למפרק אינטרס לנהוג כך. על מנת להקל על הבנת המצבים

 נניח כי זכות הקניין בה מדובר היא בעלות בנכס מקרקעין:
 ראשית, ייתכן כי שווי הבעלות במקרקעין הוא שלילי. זהו מצב
 נדיר, אך אפשרי. כך, למשל, אם למקרקעין יצא שם של מביאי
 מזל רע לבעליהם, ייתכן כי אין איש המעוניין להיות בעלים
 בהם29. פסק הדין המרכזי העוסק במקרה ממין זה שניתן באנגליה
 הוא Re Nottingham General Cemetery Co.30. בחינת מצבה
 הכלכלי של חברה, שהוקמה על פי חוק על מנת לטפל בבית
 הקברות הישן של העיר נוטינגהם, הראה כי היא תוכל לעמוד
 בהתחייבויותיה לטפל ולתחזק את בית הקברות רק למשך שנתיים
 וחצי נוספות. לאור זאת פתחה החברה בהליכי פירוק וביקשה
 להשתחרר מהמקרקעין שהיוו את בית הקברות. בית המשפט קבע,
 שלאור ייעודם של המקרקעין, והעובדה שכל גורם שירכוש אותם
 לא יוכל לעשות בהם כל שימוש, יש לראותם במקרקעין העמוסים
 בתנאים מכבידים. כתוצאה מכך הורשתה החברה לוותר על

 המקרקעין בכללותם.
 שנית, וזהו מקרה קרוב מאד למקרה הראשון, יכול ובבעלות
 במקרקעין כרוך נטל המרוקן את הזכות מכדאיות כלכלית. נטל
 זה ינבע, בדרך כלל, מהוראות החוקי3. לדוגמא, אם הבעלות
 במקרקעין מחייבת תשלום מסים כבדים, או ביצוע פעולות יקרות
 להגנת המצוי בהם(כגון שימור מבנים32) או נקיטת צעדים למניעת
 סכנות לציבור, הרי שייתכן כי עלות העמידה בחיוב גבוהה

 מהתועלת שבמקרקעין.
 הסוג השלישי של המקרים נובע מכך שמזכות קניינית בכלל,
 וזכות הבעלות בפרט, ניתן לחצוב זכויות קנייניות נגזרות.
 אפשרות זאת פותחת פתח לשני מצבים: ראשית, ייתכן וזכות
 החברה שבפירוק היא זכות נגזרת (כגון זכות שכירות) המטילה
 עליה נטל כלפי בעל הזכות העיקרית(כגון תשלום דמי השכירות).
 במקרה זה הנטל, הגם שהוא נובע מהסכמת הצדדים, איננו ניתן
 לביטול באמצעות השתחררות מהחוזה בלבד, אלא יש לוותר על
 הנכס עצמו. שנית, במצבים בהם לחברה הזכות העיקרית, ייתכן

 כשזכות הקניין תלויה בקיום חיוב (כגון שכירות).

 I 32 ראו סעיף 76א והוראות התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה,
 תשכ״ה-1965.

 I 33 גם בהקשר זה יכולה להישאל השאלה האם המפרק לא יכול להגיע לתוצאה
 זו ללא היזקקות להלכת הוויתור על נכס מכביד. הדין הישראלי מכיר אמנם

 במדינה כמי שזוכה בבעלות במטלטלי הפקר, שאין להם דורש, ובמקרקעין שאין
 להם בעלים (ראו להלן הערה 35), אך הוראות אלה להטיב עם המדינה באו, ולא
 להטיל עליה אחריות לנכסים שאין בהם עניין. לא זו אף זו, דומה כי הפקרת נכס
 עלולה להטיל על החברה (ואולי גם אישית על המפרק) אחריות נזיקית, במיוחד

 כשהמדובר בנכס מסוכן(והשוו סעיף 38 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]
 התשכ״ח־1968). לפיכך ספק אם יש למפרק, במרבית המקרים, חלופה אמיתית

 לוויתור על הנכס. עם זאת, לעתים יכול המפרק להגיע לתוצאה דומה לוויתור על
 הנכס על ידי כך שיפר את חיוביו, ויגרום בכך לנושה להפעיל אופציה לביטול

 זכות קניינית נגזרת. לדוגמא, אם הנכס הוא שכירות מקרקעין, והחברה לא תעמוד
 בחיוביה, יש להניח כי בעל המקרקעין יביא לביטול השכירות (לפחות כאשר יהיה

 ברור לו שאין באפשרותו לנכות את דמי השכירות מדמי הקדימה שקיבל או
 לגבותם מהערבים או מהערבויות).

 341 לדיון כללי בחשיבותן של נקודות המוצא להגדרת המונחים ״נזק״ ו״תועלת״
 ראו

D. Wittman "Liability for Harm or Restitution for Benefit?" 13 J. of Legal 
Stud. (1984) 57; R. Epstein "The Ubiquity of the Benefit Principle" 67 S. 

.Cal. L. Rev. 1369(1994) 

 זמן קצוב (28 יום או תקופה ארוכה מזו שהתיר בית המשפט) אזי הוא מנוע
 מלוותר על הנכס, ואם הנכס הנו חוזה רואים את החברה כמי שאימצה אותו.
 אין זה ברור מהן נפקויותיו של הסעיף במקרה בו בחר המפרק שלא לוותר על

 החוזה, אך בדיעבד מסתבר שאין החברה יכולה לעמוד בו. ספק בעיני אם בנסיבות
 כאלה קמה לצד שכנגד הזכות לתבוע את אכיפת החוזה, ונראה שגם במקרה זה

 הוא ימצא עצמו במסגרת הנושים הלא מובטחים בפירוק.

 291 דוגמאות אחרות, נפוצות יותר, הם נכסים שהתקלקלו כגון מקרקעין
 שזוהמו בקרינה רדיואקטיבית, או נוזלים שהתערבבו ואינם בני שימוש. השוו

. פסק הדין מאוזכר B C L C Re Potters Oils Ltd [1985] 203 לפסק הדין בעניין 
E. Bailey & H. Groves & C. Smith Corporate Insolency: Law & על ידי 

Practice (London, 1992) 381 

Re Mineral Resources Ltd1]1999. [ אך השווה לעניין [ I 6 8 3 30 . Ch [1955 
ו קבע בית המשפט כי ב C h ) Mineral Resourcesלהלן: עניין ( ( 7 4 5 . All E . R . ) 

 למרות שרשיון לניהול אתר סילוק פסולת הנו, כעקרון, נכס ("Property") שניתן
 לוותר עליו, הרי שאין למפרק סמכות לוותר עליו לאור הוראות החוק מכוחו ניתן
 הרשיון, ושיקולי המדיניות הרלוונטיים (הגנה על האינטרס הציבורי). כפי שיובהר

 בהמשך, תוצאה זו נראית בעיני רצויה.

 I 31 אם הנטל הוא חוזי, הרי שאין, במקרה הרגיל, צורך להשתחרר מהנכס
 (וגם אין בכך לרוב תועלת), אלא יש להשתחרר מהחוזה. שונה הוא המצב במקרה

 בו החיוב החוזי הבשיל לידי קניין(כגון כשמדובר בזיקת הנאה במקרקעין) או

mm בית הספר למשפטים 
j₪i המסלול האקדמי של המכללה למינהל 



 לה זכות עכבון על נכסים שמסרה לה החברה לצורך מסע הפרסום.
 המצב השני מניח כי השחרור מביא לא רק לשחרור החברה,
 אלא גם לשחרורם של צדדים שלישיים. כפי שצוין בסעיף 2.4
 לעיל, ספק אם ייתכנו מקרים כאלה, מאחר שהנטייה היא לצמצם
 את היקף הוויתור, ולא לאפשר לו להשפיע על מערכות יחסים
 שהחברה שבפירוק איננה צד להם. עם זאת, בהיעדר הלכה
 ישראלית בנושא, נניח לצורך בחינת השלכותיה של אפשרות זו,
 כי מצב מסוג זה אפשרי לפי הדין הישראלי(כפי שהיה אפשרי
11111̂). שחרור הצד השלישי איננו גורם  באנגליה עד הלכת 035116
 בהכרח נזק לנושה, וזאת באם הצד השלישי מוסיף להיות אחראי
 לנזקים להם אחראית החברה. במקרה כזה הפטור של צד ג׳
 מאחריות מתייחס, למעשה, רק לנזקים שהוויתור הצליח, הלכה
 למעשה, להקטינם, ואינני רואה הכיצד יכול הנושה להלין על
 כך. לכן, אם שכרה החברה נכס לשנה, כשפלוני אחראי לחיוכיה,
 וכעבור מחצית השנה נקלעה להליכי פירוק, וויתרה על החוזה,
 אזי במידה שפלוני ממשיך לחוב בגין כל נזק שנגרם למשכיר
 עקב החוזה, לא ניזוק המשכיר עקב השחרור ־ אם ימצא שוכר
 חלופי ייהנה פלוני מהקטנת הנזק, ואם לא יוכל לעשות כן, ישא

 פלוני בעלות.

 לעומת זאת, אם הוויתור מביא לשחרור צד שלישי מבלי שזה
 יהיה אחראי לנזק שייגרם לנושה (כגון כשצד ג׳ אחראי כלפי
 המשכיר לתשלום דמי השכירות בלבד, ולא לנזק אחר עקב הפרת
 חוזה השכירות), אזי יש להביא זאת בחשבון במסגרת שיקולי בית

 המשפט.
 במצב השלישי, והנדיר יחסית, מביא הוויתור על החוזה לשינוי
 במארג הזכויות הקנייניות. סיטואציה כזו תתרחש כאשר זכות
 הקניין תלויה בחוזה, והוויתור על החוזה מביא לפגיעה בזכות
 הקניין. כפי שצוין לעיל, המקרה הטיפוסי בו תיווצר תוצאה זו,
 הוא כשמדובר בזכות חוזית המוגנת בהערת אזהרה. אין ספק כי
 תוצאה זו של הוויתור תילקח בחשבון כנזק בעת החלטת בית

 המשפט בשאלה האם לאפשר ויתור על החוזה, ובאילו תנאים.
 סיכום ביניים: ראינו כי במירב המקרים אין הוויתור על החוזה
 גורם לנזק במובן של שינוי במערכת הזכאויות בפירוק. שלושה
 חריגים לכך: כשבשללים מהבושה סעדים ייחודיים שהיו עומדים
 לו במקרה של הפרה; כשהוויתור מביא לשחרור צד ג׳ מחבותו
 המשנית כלפי נושה מבלי שיישא באחריותו לפצות את הנושה
 על נזקיו מהוויתור, וכשהוויתור על החוזה מביא לריקון מתוכן

 של הערת אזהרה.

 4.2 ויתור על קניין - מיהם הנפגעים?
 כשהחברה מוותרת על קניינה ניתן להצביע על שלושה סוגים

 של ניזוקים פוטנציאליים מפעולת הוויתור:

 א. נושים אשר חוב החברה אליהם נובע מזכות הקניין, כדוגמת
 בעל הנכם שהשכירו לחברה או רשויות מס רכוש לגבי מקרקעין

 פנויים.

 ב. בעלי זכויות קנייניות או חוזיות אשר נגזרו מזכות הקניין
 של החברה ־ כדוגמת שוכר או בר־רשות בנכם.

 ג. במקרים הנדירים שהתועלת מהנכס נמוכה מעלותו הרי
 שהגורם אשר לו יוקנה הנכס בעקבות הוויתור יימצא נושא בעלות

 הכרוכה בקניין.
 הסוג הראשון של הניזוקים הפוטנציאלים הם ניזוקים מדומים
 בלבד, שכן אין הוויתור מביא לפגיעה בזכאותם. ככל שהדברים
 אמורים בחובות שנוצרו קודם לוויתור, הרי שגם באותם מקרים
 בהם הוויתור מתייחם לחובות אלה, אין הוא מביא אלא להמרתם
 בזכות לפיצוי או השבה. במקרים אלה דומה שאם נהנה הנושה
 מדין קדימה ביחס לחיוב המקורי, יחול אותו דין קדימה גם ביחס
 לפיצוי או להשבה. לעומת זאת, בנוגע לחיובים שהיו אמורים
 להיווצר לאחר הוויתור, תימצא בדרך כלל תרופתם של ניזוקים
 אלה כנגד מי שהקביין הוקנה לו בעקבות הוויתור (כך, למשל,
 לגבי רשויות מם רכוש הם יוסיפו לגבותו מהאדם שהמקרקעין
 הוקנו לו), או באמצעות קבלת הקניין והפקת רווח ממנו(כגון
 כשמדובר במשכיר שהקניין המלא בנכס חזר אליו). באותם מקרים
 בהם לא תימצא בכך תרופה מלאה (כגון כשהמשכיר לא מצא
 שוכר שייאות לשלם את דמי השכירות בהם נשאה החברה), יוכל

 הניזוק לתבוע את ההפרש במסגרת סעיף 365 לפקודה.

 במידה שווה גם כשהמדובר בוויתור על קניין.

 371 השוו סעיף 178 של ה- 011986.£ץ0ח^י801ת1 לסעיף 618 של ה- 168ת3קמז0:)
 011985\. בכך הושווה ההסדר ביחס לפירוק חברות להסדר שהיה נהוג עוד לפני

 כן ביחס להליכי פשיטת רגל.

 1 38 הפנייה לבית המשפט יכולה להיעשות גם ללא הוראה מיוחדת במסגרת
 הסעיפים הכלליים המאפשרים לכל נפגע מהחלטות מפרק לפנות לבית המשפט
 בבקשת סעד. ראו סעיפים 310(ג)(בפירוק על ידי בית משפט) ו - 335 (בפירוק

 4.1 ויתור על חוזה ־ מיהם הנפגעים?
 נבחן להלן מיהם הניזוקים מפעולה של ויתור על חוזה. לצורך

 כך נבחין בין שלושה מצבים:
 א. הוויתור על החוזה משחרר את החברה מחיוכיה וזכויותיה
 האובליגטוריות, אך איננו משפיע על בעלי דין קדימה בפירוק

 ואיננו שולל חבות חוזית של צד שלישי.
 ב. הוויתור על החוזה משחרר הן את החברה והן צדדים שלישיים
 מחובות אובליגטוריות, אך איננו משפיע על בעלי דין קדימה

 בפירוק.
 ג. הוויתור על החוזה מביא לפגיעה בבעלי דין קדימה בפירוק.
 במצב הראשון, והנפוץ, משפיע הוויתור רק על נושים לא
 מובטחים של החברה. במקרה זה הנזקים שייגרמו עקב הוויתור
 הם קטבים, ומתבטאים בכך שבשללות מהבושה אותן פריבילגיות
 שהדין בותן לבפגע כבגד מפר החוזה. במקרה הרגיל, לעומת זאת,
 יביא הוויתור להקטנת נזקיהם של הצדדים ולשלילת טובות הבאה
 בלתי רצויות מהנושים (אשר עלולות להוות אף העדפת נושים).
 הוויתור על החוזה המכביד איננו שולל מהנושים הלא מובטחים
 את זכותם לתבוע פיצויים כחוב בר תביעה בפשיטת רגל. כמו
 כן, בפירוק אין לנושים זכאות כי החוזה עמם יקוים, אלא זכאות
 לתבוע פיצויי ציפייה בלבד כחוב בלתי מובטח. לפיכך, אם
 משווים באותה נקודת זמן את נזקיהם מאי קיום ההסכם, לנזקיהם
 מהוויתור על ההסכם, הסכום שיתקבל הוא זהה. מאחר שכשמדובר
 בוויתור על חוזה, הרי שזכותם של הנושים היא לפיצויי ציפייה
 (שכן אין להם זכות מוקנית לאכיפה), והיות והוויתור משחרר
 אותם מחיוביהם כלפי החברה, אין בדרך כלל להניח שנזקיהם

 לאחר הוויתור יהיו גדולים מנזקיהם לפני הוויתור.

 כך, למשל, בדוגמת הפסל שהובאה לעיל, קודם לשחרור הייתה
 לשמעון זכות לפיצויי ציפייה בסך של 1500 ש״ח מכוח סעיף 10
 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) במידה שהמפרק יימנע
 מלקיים את החוזה, וגם לאחר הוויתור יש לו זכות זהה, הפעם
 מכוח סעיף 365 לפקודת החברות. דווקא אם יקוים החוזה, ובהנחה
 ששמעון איננו נהנה מדין קדימה, תהיה חריגה מדיני הזכאות -
 קיום כזה יביא לשמעון טובת הנאה בגובה של 1200 ש״ח, שתשפר

 בסכום זה את מצבו לעומת מערכת הזכאויות בפירוק.

 יחד עם זאת, כפי שצוין לעיל, יתרונות מסוימים הנובעים
 למפרק מהוויתור נובעים מפגיעה בפריבילגיות של הנפגע. סוג
 ראשון של יתרונות נובע מכך שהדין איננו מאפשר למפר חוזה
 להכתיב לנפגע כיצד לפעול. לכן, למשל, עומדת לנפגע האפשרות
 להמשיך בביצוע חד-צדדי של החוזה, להימנע מביצוע השבה
 למרות שהחוזה לא יבוצע, ולא לבצע פעולות הדרושות להקטנת
 נזק עד מועד ההפרה. סוג שני של יתרונות נובע מכך שחלק
 מהסעדים ייחודיים למקרה של הפרה, וספק אם הם חלים במקרה

 של ויתור, כדוגמת עכבון ופיצויים מוסכמים.

 ככל שמדובר ביתרונות מהסוג הראשון, אינני סבור שיש מקום
 להגן על זכאותו של הנושה להם במקרה של פירוק. התפיסה
 הבסיסית של דיני החוזים, לפיה המפר איננו רשאי להכתיב לנפגע
 כיצד לפעול, איננה נראית רלוואנטית להליכי פירוק או פשיטת
 רגל. המפרק פועל לטובת נושי החברה בכללותם, ואיננו נתפס
 כיריבו של הנפגע. נהפוך הוא, יש טעם רב לתת למפרק לנקוט
 בצעדים שמטרתם להבטיח התנהגות קואפרטיבית
 מצד הנושים, ולמנוע מהם לבצע פעולות אשר

 יגרמו להגדלת נזקי הפירוק.

 לעומת זאת, ספק אם יש הצדקה לשלול
 מנושה את הסוג השני של היתרונות.
 שלילת יתרונות אלה פירושה שהנושה
ע בעקבות הליך הוויתור (שכן ג פ  נ
 אילולא הוויתור היה זוכה בקיום או,
 לחלופין, גם בסעדים אלה) ועובדה זו יש
 להביא בחשבון בעת אישור הליך
 הוויתור על ידי בית המשפט. לדוגמא, אם
 חברה הזמינה מסע פרסום אצל מפרסם
 פלוני, ואחר כך נקלעה לקשיים, יש להביא
 בחשבון, בעת בחינת בקשה לוותר על החוזה,
 כי ללא הוויתור הייתה חברת הפרסום נהנית מפיצוי
 מוסכם שהיה פוטר אותה מחובת ההוכחה, או כי הייתה צומחת

 1 35 סעיף 4(ב) לחוק השבת אבידה, תשל״ג-1973, קובע כי המדינה היא הבעלים
 של מיטלטלין שלא נמצא להם דורש! סעיף 3 לחוק נכסי המדינה, תשי״א-1951
 קובע כי כל נכסי המקרקעין שאין להם בעלים הם נכסי המדינה; גם ללא הוראות
 אלה נראה שהחובה לטפל בנכס שאין לו בעלים מוטלת על המדינה, ועל כן מתן
 רשות לחברה לוותר על הנכס מגלגלת אותו, הלכה למעשה, לאחריותה של המדינה.

 1 36 ע״א 814/88 דוידוביץ נ׳ מפרק חיים שכטר חברה לבניו ולהשקעות
 בע״מ, פ״ד מג(3) 184,180 (להלן עניין דוידוביץ); וראו גס עניין שגיב, לעיל

 הערה 13, בע׳ 273 ועניין סאלח, לעיל הערה 13, בע׳ 76. נראה כי הדברים תופסים
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 שני מקרים מהווים פגיעה שבית

 המשפט איבנו ישא* להתעלם

 ממנה/ מאחד שאין להקרינ

 אינטרס של משה מ1בשח על

 מוכח הפירוק. בותתי למצבים

 שבהם ויתור על החוזה משחרר

 צד ג׳ מחנותו ולמקרים שבהם

 הוויתור מרוקו הערת אותרה

 מתוכנה

 בית הספר למשפטים
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 השאלה אם מוצדק לגלגל את

 הנזק הנובע מוויתור על קניין

 שעלותו עולה על תועלתו, על

 המדינה או על קופת הפירוק היא

 שאלה שבמדיניות

< < < 

 החברה, או לבקש את התנייתו בתנאים שמטרתם מניעת נזק
. בדרך זו יקל, מחד, על 3  שסעיף 365 לפקודה איננו מפצה עליו8
 מפרקים להשתמש בסמכות הוויתור על נכס מכביד, ויישמרו,

. 3  מאידך, האינטרסים של בעלי העניין9
 במקרים בהם לא נגרם נזק אמיתי עקב השחרור ־ כלומר,
 הוויתור איננו משנה את מערכת הזכאויותשל הנושים והמשתתפים
 בפירוק, השאלה היחידה שיש לבחון היא האם הפירוק כדאי מבחינת
 החברה. כלומר השאלה שיש לבחון היא האם להתיר את הוויתור
 אם לאו, ואין מקום, במקרה שבית המשפט מתיר את הוויתור,

 להתנותו בתנאים.

 ככלל יש להניח כי מפרק, אשר לא התרשל בעבודתו, יגיע
 לתוצאה ראויה מבחינת החברה. עם זאת, יש להיזהר בשני אלה:
 ראשית, מפרקים נוטים להתמקד בהגדלת מסת הנכסים, ולהתעלם
 מההשפעות שיש לכך על מסת החובות הלא מובטחים של החברה.
 כפי שצוין לעיל, ישנם מקרים בהם אין זה ראוי להשתחרר מחוזה
 שאינו רווחי מהטעם שהדבר יביא להגדלה במסת החובות של
 החברה. שנית, למפרקים עלול להיות תמריץ יתר להשתחרר
 מחוזים המאריכים ומסבכים את הליכי הפירוק (כגון חוזי בנייה),
 וזאת במטרה לפשט את הליכי הפירוק מבחינתם. פתרון חלקי
 לבעיות אלה ניתן במסגרת שכר המפרק על ידי קביעת תמריצים
 שיעודדו מפרקים לבצע חוזים רווחיים, ולהקטין את מסת החובות.
 עם זאת, פועלם של תמריצים אלה איננו מושלם, ולכן באותם
 מקרים בהם סובר בית המשפט כי הוויתור על החוזה עלול להגדיל
 מאוד את חובות החברה, או שהוא נובע מחשש לא ענייני של
 המפרק מהארכת הליכי הפירוק, מוטב יעשה אם יבחן בשבע

 עיניים את בקשת הוויתור.

 שונים תכלית שינוי הם פני הדברים כשמדובר באחד מאותם
 מקרים בהם עלול הוויתור לגרום נזק אמיתי, קרי פגיעה במערכת
 הזכאויות בפירוק, לאחד הנושים. במקרים אלה על בית המשפט
 לבחון האם יש מקום להתיר את הוויתור על הנכס המכביד, ובמידה
 שיחליט לעשות כן, ייתכן וימצא צורך להתנות את הוויתור
 בתנאים, שיבטיחו כי מערכת הזכאויות לא תיפגע בעקבות הוויתור.

 הצבעתי על כך שוויתור על חוזה יכול לגרום לפגיעה במערכת
 הזכאויות בשלושה מקרים: שלילת סעדים ייחודיים שהיו עומדים
 לנושה במקרה של הפרה; שחרור צד ג׳ הנחוץ לשחרור החברה
 (במידה שאפשרות כזו קיימת לפי הדין הישראלי), וריקונה מתוכן
 של הערת אזהרה. ויתור על קניין מביא לפגיעה במערכת הזכאויות
 בשני מקרים נוספים: כשהוויתור פוגע בבעלי זכויות קניין הנגזרות
 מזכות החברה, וכאשר מדובר בנכס שעלותו עולה על תועלתו.

 אין ספק כי שניים מתוך חמשת המקרים הללו מהווים פגיעה
 שבית המשפט איננו רשאי להתעלם ממנה, מאחר שאין להקריב
 אינטרס של נושה מובטח על מזבח הפירוק. כוונתי למצבים שבהם
 ויתור על החוזה משחרר צד ג׳ מחבותו, ולמקרים בהם הוויתור
 מרוקן הערת אזהרה מתוכנה. הן הנושה שעומד לרשותו חייב נוסף
 והן בעל הערת האזהרה נקטו בצעדים לגיטימיים על מנת להבטיח
 את זכותם במקרה שהחברה תקלע לקשיים. תוקפם ותועלתם של
 צעדים אלה זוכה להכרה על ידי המערכת המשפטית גם במסגרת

 הליכי פירוק, ואין לשלול מהם את שרכשו כדין.

 לפיכך, אף אם מחליט בית המשפט כי יש מקום לאשר את
 הוויתור על הנכס המכביד, מחובתו להתנות את הוויתור בכך
 שזכויותיהם של נושים אלה לא ייפגעו. הדרך הנאותה לעשות כן
 במקרה הראשון, היא התניית הוויתור בכך שהחייב הנוסף ייטול
 על עצמו חבות משנית כלפי הנושה ביחס לנזקים שיגרמו לו עקב
 הוויתור, ואילו במקרה השני, שהמפרק יידרש לשלם, כתנאי
 לוויתור, את שוויה הבטוחתי של הערת האזהרה. נושא אחרון זה

 ראוי להבהרה.

 על פי מצב הפסיקה כיום, ההגנה שמקנה הערת האזהרה לפן
 הקנייני מונעת רישומה של עסקה נוגדת, אך ספק אם נפרצה
 הדרך לאכוף את הפן הקנייני מכוחה של הערת האזהרה40. לפיכך,
 משמעותה של הערת אזהרה מבחינת מפרק, במצב המשפטי הנוכחי,
 היא שלילית במהותה ־ אין הוא רשאי להשתחרר ממנה, אלא היא
 ממשיכה לרבוץ על הנכס. מהיבט זה קיים דמיון בין הערת האזהרה

.  להיבט הפרוצדורלי של זכות העכבוף4
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 הסוג השני, בעלי הזכויות הנגזרות, ימצא בדרך כלל תרופה
 נאותה במסגרת האפשרות לקבל צו הקניה. כך, למשל, שוכר או
 בר־ רשות בנכס מקרקעין אשר בעליו השתחרר ממנו לא יינזק
 כלל אם יקבל צו הקניה המעביר לבעלותו את המקרקעין. הקושי
 לגבי אוכלוסייה זו ייווצר באותם מקרים בהם ההקניה מלווה
 בנטל. כך למשל ייתכן שהקניית זכות החברה במקרקעין תטיל
 על שוכר משנה לשאת בתשלומי השכירות בהם נשאה החברה
 כלפי המשכיר, וייתכן שהקניית הבעלות במקרקעין לבר־רשות
 תטיל עליו את החובה לשאת בתשלומי מס הרכוש לגביו. במקרים
 אלה אכן נגרם נזק לבעל הזכות הנגזרת בעקבות הוויתור, והשאלה
 שמתעוררת היא, האם יש הצדקה להטלת נזק זה, בהליכי פירוק,
 על בעל הזכות הנגזרת, או שמא ראוי לגלגלו על שכמם של כלל
 הנושים, על ידי כך שהחברה תוסיף לשאת בנטל הנובע מהבעלות.

 הסוג השלישי של המקרים ־ כשהעלות הכרוכה בבעלות עולה
 על התועלת (כגון פסולת נפט או מקרקעין רדיואקטיביים) ־
 מעורר שאלה של מדיניות חברתית. במקרים אלה ברור שהגורם
 היחידי לו יכול הנכס המכביד להיות מוקנה הוא המדינה. נראה
 כי מתן זכות ויתור על נכסים אלה פירושו כפיית המדינה לקבל
, בעוד שמניעת זכות ויתור תטיל עלות זו על 3  אחריות לגביהם5

 קופת הפירוק.

 סיכומו של חלק זה: גם כשמדובר בוויתור על קניין אין במקרים
 רבים חשש לגרימת נזק לצדדים שלישיים. חשש כזה מתעורר
 כשמדובר בבעל זכות קניינית או חוזית הנגזרת מהקניין, שאיננו
 מוצא תרופה שלמה במסגרת צו הקניה, או כשמדובר בנכם שעלותו

 עולה על תועלתו(מוצר שלילי).

 מתי יש מקום ו!א9שו ו!מ0וק, בוא״ת
 חוזק ח1גום, וזחוח הוושא נו, להשהחוד

 ח4נ0 הכביד?

 מהניתוח לעיל עולה כי קיימים מצבים בהם יבקש מפרק
 להשתחרר מחוזה או קניין מפאת היותם נכס מכביד. מצבים אלה
 אינם נפוצים כפי שנדמה תחילה, אך אין בכך כדי להפוך את

 סמכות הוויתור למיותרת.
 מנגד, יש לזכור כי סמכות הוויתור בדין הישראלי, מותנית
 באישור בית המשפט. דרישה זו מטילה על מפרק המבקש להשתחרר
 מנכס מכביד, את הנטל של פנייה לבית המשפט של פירוק,
 והבהרת הטעמים בגינם הוא מעוניין בוויתור. לא זו אף זו, על
 פי ההלכה הפסוקה ״אישור ויתור על חוזה כ״נכס מכביד״ אינו
, ולאור זאת 3  עניין שבשגרה ודורש התייחסות והחלטה מפורשת״6
 נוטל על עצמו מפרק, הפונה לבית המשפט בבקשת ויתור, סיכון
 כי בית המשפט לא יאשר את בקשתו, החלטה שתוצאתה המעשית

 היא חיוב המפרק להמשיך ולקיים את החוזה או להחזיק בנכס.

 שילוב שיקולים אלה מביא לכך שבפרקטיקה מספר המקרים
 בהם מבקשים מפרקים להשתחרר מנכס מכביד הוא מועט, וכמעט
 כל הדוגמאות בפסיקה הישראלית עוסקות במקרה של רצון
 להשתחרר מהערת אזהרה ־ המקרה המרכזי שבו יש לוויתור

 תועלת של ממש, שאין להשיגה בדרך של הפרת ההסכם.

 נראה כי מפרקי החברות מעדיפים, במקרים רבים, להימנע
 מההליך הפורמלי של הוויתור, גם כשהוא טומן בצדו יתרונות.
 זו תוצאה לא רצויה, שכן במקרים רבים יש בוויתור תועלת לקופת
 הפירוק, ואין הוא גורם נזק אמיתי לצדדים שלישיים. נראה כי
 מטעם זה הוחלט באנגליה, בעת העברת ההסדר בנדון מחוק
־ 11986נ<^ץ0מ801¥6ת1, לוותר  החברות(011985^ 168ן11*קוח0ב<) ל
 על דרישת האישור על ידי בית המשפט, ולאפשר למפרק להשתחרר
3. האם הימנעותם של  מנכס מכביד ללא צורך בהחלטה שיפוטית7
 מפרקים מלוותר על חוזים, והשינוי שחל בדין האנגלי, מצדיקים,
 כעניין שמדיניות, ויתור על דרישת האישור על ידי בית משפט

 גם בישראל?

 לעניות דעתי, יש ללכת בעניין זה בדרך ביניים. מחד, ככלל,
 יש מקום להקנות את סמכות הוויתור למפרק, ובדרך זו לשחררו
 מהנטל המכביד של העלאת בקשת הוויתור בפני בית המשפט.
 מאידך, יש להותיר פתח בפני צדדים מעונינים לפנות לבית משפט
 של פירוק כדי להתנגד לוויתור מהטעם שאיננו פועל לטובת

 רואה באישור את הכלל.

 1 40 ניצנים של גישה כזו מסתמנים בע״א 558/88 איטונג בע״מ נ׳ לוי דוד
 וגניו בע״מ(בפירוק), פ״ד מח(2) 124-123,102 בו מעלה השופט ד׳ לוין את

 האפשרות ש״היתרון המתגלם בהערה יבוא לכלל מימוש ברישום הזכות נשוא
 ההערה״.

 411 עם זאת, בעל זכות העכבון יכול גם לקבל פטק דין ולהיפרע מהבטוחה.
 ראו רע״א 430/89 מתיתיהו ליפשיץ בע״מ נ׳ כוכג השדון בע״מ, פ״ד מג(4)

 539. להשוואה בין עיכבון להערת אזהרה ראו נ׳ זלצמן עיכבון(תשנ״ט) 91-86.

 מרצון) בפקודה. עם זאת, ועל מנת להבהיר כי בית המשפט רשאי להתנות את
 הוויתור בתנאים(הגם שנראה כי הדבר אפשרי גם מכוח טמכותו הכללית וטמכותו

 הטבועה), ראוי לקבוע לעניין הוראה מפורשת אשר תתחום גם את משך הזמן
 במטגרתו ניתן לערער כנגד הוויתור, ואת היחט שבין הערעור למתן צו הקניה

 ביחט לנכט.

 1 39 פרקטית ניתן גם כיום להגיע לגישה המוצעת, אם בתי המשפט יאשרו
 בקשות שחרור באופן אוטומטי במקרים בהם לא הועלו כנגדן התנגדויות בתוך
 פרק זמן טביר. עם זאת, כאמור, ההלכה העולה מהפטיקה היא הפוכה, ואיננה

 בית הספד למשפטים _
9  המטלול האקדמי של המכללה למינהל •


