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ם ומפרקים ת החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסי ו  תקנ
 ותשלום שכרם), התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 136(3), 137, 162(6)(ב)(1), 163 ו־258 לפקודת
 החברות 1 (להלן — הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

: הגדרות  פרק א׳

 ,1. בתקנות אלה —

 ״תקבולי הכנסה״ — תקבולים ממכירת מוצרים או שירותים שהם עיסוקה של החברה
 שבפירוק או בכינוס נכסים (להלן — החברה) והנמכרים תוך כדי הניהול ז

 ״תקבולי מימוש״ — תקבולים מגביית חובות וממכירת נכסים המשמשים את החברה
 בהשגת מטרותיה ושאינם תקבולי הכנסה

 ״נכסים״ — לרבות אמצעי ייצור, חמרי גלם ומלאי בתהליך ייצור,-

 ״ניהול״ — הפעלה שוטפת של עסקי החברה.

: מינוי  פרק מ׳

 2. בית המשפט ימנה אדם לתפקיד כונס נכסים, מפרק זמני או מפרק עסקים לפי
 הפקודה (להלן — תפקיד) אם נתקיימו בו כל אלה.:

 (1) הוא חבר בלשכת עורכי הדין או בעל רשיון לראיית חשבון בישראל,
 ובחברות שערך נכסיהן המשוער עולה בעת המינוי על 1,000,000 שקלים —

 הוא חבר בלשכה או בעל רשיון, לפי הענין, לא פחות משלוש שנים >

 (2) שמו נכלל ברשימת כשירים לתפקיד כאמור בתקנה 3(א) (להלן — רשימת
t (כשירים 

 (3) הוא הגיש לבית המשפט תצהיר, או שבית המשפט שוכנע בדרך אחרת, כי —

 (א) בשלוש השנים שקדמו למינוי הוא לא מונה לתפקיד בחברה שסכום
 תקבולי ההכנסה והמימוש שלה כפי ערכם בעת המינוי עלה על 1,000,000

 שקלים!

 (ב) הוא לא הועבר קודם לכן מתפקיד בחברה אחרת עקב התנהגות רעה
 או רשלנית.

 3. (א) הכונס הרשמי יפרסם אחת לשנה ברשומות הודעה על המועד להגשת בקשות
 ללשכת עורכי הדין ולמועצת רואי חשבון להכלל ברשימת כשירים.

 (ב) לשכת עורכי הדין ומועצת רואי חשבון ימנו, כל אחת בנפרד, ועדה של
 חמישה הכוללת את הכונס הרשמי או נציגו > שתי הועדות יכינו רשימות כשירים מבין
 חברי לשכת עורכי הדין או מבעלי רשיון לראיית חשבון, לפי הענין, שלהם ידע והתמחות

 בתחום המשפט האזרחי ודיני החברות והם ראויים למלא תפקיד (להלן — המועמדים).

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמ׳ 155 ; ס״ח מתשל״ה, עמ׳ 90 ועמי 106.
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 (ג) ראש לשכת עורכי הדין ויושב ראש מועצת רואי חשבון ימציאו את הרשימות
 אחת לשנה לכונס הרשמי, במועד שקבע, והכונס הרשמי יפקידן בכל מזכירויות בתי

 המשפט המחוזיים.

 (ד) לא הומצאה רשימת כשירים במועד שנקבע, יכין אותה הכונס הרשמי
 ויפקידה כאמור.

 (ה) תוקף רשימה כאמור הוא למשך שנה אחת מן המועד שבו הופקדה.

י  4. ברשימת הכשירים יצויין שמו של המועמד, הותק כחבר בלשכת עורכי הדין או ם
 כבעל רשיון לראיית חשבון, לפי הענין, ומען משרדו.

 5. בנסיבות מיוחדות ואם שוכנע בית המשפט שחיוני לעשות כן, רשאי הוא, בהמלצת ^
 הכונס הרשמי, למנות לתפקיד כל אדם בעל הכשרה מקצועית הדרושה, לדעת בית המשפט,
 לצורך אותו תפקיד, אף אם לא נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 2, כולם או מקצתם.

 פרק ו.׳: שכר

) בקשי. ד י ק פ ל ת ע  6. (א) בית משפט יקבע את שכרו של מי שנתמנה לתפקיד (להלן — ב
 , י ^ י לשכר טרחה

 על פי בקשתו.
 (ב) הבקשה תלווה בדו״ח כספי של בעל התפקיד, שיאומת בתצהיר.

 (ג) המשיב בבקשה יהיה הכונס הרשמי, והוא יהיה רשאי, בנוסף לסמכותו לפי
 כל דין, לחוות את דעתו על הדו״ח ולייעץ לבית המשפט הדן בבקשה בכל ע נין הכרוך בה. י

 (ד) בית המשפט הדן בבקשה רשאי להיוועץ בכל אדם ובמיוחד בועדת הביקורת,
 אם קיימת כזו.

 (ה) השכר ישולם לבעל תפקיד לפי הכללים שבתקנות 7 עד 11.

 7. (א) לבעל תפקיד ישולם שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה, משנתקבלו שכר ניהול
 במזומנים, כמפורט להלן:

!5% -  (1) לגבי 500,000 השקלים הראשונים
 (2) לגבי 1,200,000 השקלים הנוספים ~ 4%!
 (3) לגבי 1,500.000 השקלים הנוספים — 3%!
(2% -  (4) לגבי 5,000,000 השקלים הנוספים
*1% -  (5) לגבי 5,000.000 השקלים הנוספים

!0.5% -  (6) לגבי 5,000,000 השקלים הנוספים
 (7) לגבי כל שקל נוסף — .0.25%.

 (ב) לא ישולם שכר על פי תקנה זו בשל כספים שנתקבלו כתקבולי מימוש.

 (א) לבעל תפקיד ישולם שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט להלן,
 למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של

 בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונס נכסים או ממפרק אחר:
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 (1) לגבי 50,000 השקלים הראשונים, או חלק מהם — לא פחות מ־5,000 שקלים;
,•7.5% -  (2) לגבי 50,000 שקלים נוספים

 (3) לגבי 200,000 שקלים נוספים ״ ,5%!

- 4%־
 (4) לגבי 450,000 שקלים נוספים

 (5) לגבי 1,500,000 שקלים נוספים — ׳ 3%;
 (6) לגבי 3,000,000 שקלים נוספים — 2%!
;1% -  (7) לגבי 5,000,000 שקלים נוספים

 (8) לגבי 10,000,000 שקלים נוספים — 0.75%;
 (9) לגבי כל שקל נוסף — 0.5%.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט לאשר שכד על פיה
 על הפרש ערך מזומנים שנוצר לטוית החברה, כתוצאה מהשבחתו בידי בעל התפקיד, אם

 מצא כי ההשבחה נבעה ממאמץ מיוחד שבעל התפקיד השקיע בהשבחה זו.

 (ג) לענין תקנה זו, ״מזומנים׳׳• — לרבות איגרות חוב, מניות ומסמכים סחירים
 אחרים, ופירותיהם של אלה, שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ערב תחילת עבודתו
 של בעל התפקיד, או שנרכשו למטרות השקעה עבור החברה בתקופת עבודתו של בעל

 התפקיד.

 9• (א) לבעל תפקיד ישולם שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד לגושי החברה
 כמפורט להלן:

 (1) לגבי 200,000 השקלים הראשונים — 4%;
 (2) לגבי 300,000 שקלים נוספים — 3%;

 (3) לגבי 300,000 שקלים נוספים — 1.5% ;

 — 1%־
 (4) לגבי 5,000,000 שקלים נוספים

 (5) לגבי 5,000,000 שקלים נוספים — 0.5%;
 (6) לגבי כל שקל נוסף — 0.25%.

 (ב) לא עלה מספר הנושים להם חולק דיבידנד על עשרה, רשאי בית המשפט
 להפחית מהשכר המשתלם לפי סעיף זה עד מחצית ממנו.

 10. (א) על אף האמור בתקנה 9, כונס נכסים שמימש רכוש עבור נושה מובטח —
 לא יהיה זכאי לשכר בעד החלוקה לאותו נושה, או לנושה מובטח אחר שהיה לו שעבוד

 על אותו רכוש, והוא יקבל את שכרו מהסכום שמומש בלבד, לפי תקנה 8.

 (ב) כונס נכסים כאמור בתקנת משנה (א) שחילק דיבידנד לנושים בדין קדימה,
 יחולו הוראות תקנה 9 לגבי הדיבידנד האמור.

 (ג) נתמנה כונס נכסים או מפרק זמני לפני צו פירוק, לשם תפיסת הרכוש
 ושמירתו בלבד, לא יחולו הוראות פרק זה, ושכרו ישולם לפי אומדנו של בית המשפט

 בהתחשב במידת עבודתו וטרחתו.

 11. (א) בעל תפקיד לא יהיה זכאי לשכר מיוחד בעד שירותיו המקצועיים, ורואים
 אותו ככלול בשכר הטרחה שייקבע לפי כללים אלה.
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 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע בית המשפט, כי בעל התפקיד
 ביצע פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים, רשאי בית המשפט לפסוק לו שכר מיוחד

 עבורן, לפי התעריף המינימלי הקיים במקצועו של בעל התפקיד.

 (ג) פסק בית המשפט שכר מיוחד לפי תקנת משנה (ב), לא ישולם לבעל
 התפקיד שכר ניהול ושכר מימוש מההכנסות או מהכספים שנתקבלו בתקופת הפירוק

 כתוצאה מביצוע הפעולות החורגות שעבודן שולם לו השכר המיוחד.

ת ק ס ע ל ה ה נ ׳ מ ן ו ב ש  12. בעל תפקיד לא יעסיק במסגרת תפקידו פקיד, עורך דין, רואך, ח
 , , , , בעלי מקצוע

 חשבונות, כלכלן, מהנדס, שמאי או בעל מקצוע אחר אלא באישור מראש מאת הכונס
 הרשמי או מבית המשפט.

 נימוקים
 להגדלת

 13. (א) בעת פסיקת שכרו של בעל התפקיד, יביא בית המשפט בחשבון את ההוצאות
 שהוציא בעל התפקיד במהלך מילוי תפקידו וכן יבחן בכל מקרה, לפי שיקול דעתו, את

 מידת המאמץ והטרחה שהשקיע בעל התפקיד ובהתאם לכך רשאי הוא, מנימוקים שירשמו, השכר או
י ת נ ט ק ה  להקטין את שכרו או להגדילו. י

 4 (ב) הועסק בעל מקצוע כאמור בתקנה 12 ושכרו שולם מקופת החברה, דשאי בית
 ״ המשפט לנכות את הסכום ששולם, כולו או מקצתו, משכרו של בעל התפקיד.

.התשלום ל מועדי ׳ ע ד ל ע א י ר ל ש  14. (א) במהלך ביצוע העבודה ישולם לבעל תפקיד שכר ביניים, א
 חמישים אחוזים מהשכר הסופי המשוער, אולם בית המשפט רשאי לאשר תשלום שיעור

 גבוה יותר מנימוקים שיירשמו.

 (ב) השכר הסופי ישולם עם שחרורו של בעל התפקיד מתפקידו.

ה ד מ צ  15. שכד שנקבע לבעל תפקיד לפי תקנה 6(א), יווספו אליו הפרשי הצמדה לפי ה
 השינויים שחלו במדד המחירים לצרכן מהמדד שפורסם סמוך לפני יום הגשת הבקשה
 לפי תקנה 6(א) ועד למדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום השכר בפועל, אלא אם קבע

 בית המשפט אחרת.

: הוראות שונות ׳  פרק ד

) _ ביטול , תקנות משנה (1), (2) ן״(3  16. בתקנה 135 לתקנות החברות (פירוק), 1936 2
 בטלות.

י ב ע ראת מ ם הו ד  17. הוראות פרק ג׳ יחולו על כל בעל תפקיד אשר ביום תחילתן של תקנות אלד, ט
 קיבל את שכרו, כולו או מקצתו, בעד מילוי תפקידו.

לה  18. תחילתן של תקנות 2(2), 3 ו־4 ביום ב׳ באלול התשמ״א (1 בספטמבר 1981). תחי

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 כ״ח באדר א׳ התשמ״א (4 במרס 1981)
 (חמ 70929)

 2 עייר 1936, תום׳ 2, עמי 349.'
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, התשמ״א—1981 ( ן קו (תי ת ביטוח רכב מנועי(תעודות ביטוח) ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל—
 1970 !, אני מתקין תקנות אלה:

ה 1 נ ק ח ת ק י לן _ ת  1. בתקנה 1 לתקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), התש״ל—1970 ־ (לה
 התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

 ״(ד) תעודת ביטוח המוצאת לרכב שעל השימוש בו יש פוליסה המכסה כלי רכב
 אחדים שהם אוטובוסים ציבוריים או יותר מארבע מאות כלי רכב המיועדים

 להשכרה, תהיה לפי טופס ב2 שבתוספת״.

 2. אחרי טופס ב1 שבתוספת לתקנות העיקריות יבוא: הוםפת טופס ב2

 •טופס ב2
 פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל—1970.

 תעודה מסי פוליסה מס׳

 תיאור כללי הרכב

 שם בעל הפוליסה

 מועד תחילת הביטוח
.2 

.3 

.1 

 מועד פקיעת הביטוח

 בני אדם או סוגי בני אדם הזכאים לנהוג

 הגבלות שימוש *

.4 

.6 

.5 

 אני מאשר / אנו מאשרים בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי
 הודאות הפקודה.

 שעת ההוצאה

 יום ההוצאה

 * אין לכלול בפסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה.

 חתימה ושם מלא של המבטח (או של
 אחד המבטחים כאשר הפוליסה מוצאת

 בידי יותר ממבטח אחד)״

ן טופס ג׳  תיקו
ת פ ס ו ת  ב

 3. בטופס ג׳ שבתוספת לתקנות העיקריות —

 (1) במקום פסקה 3 יבוא:
 ״3. מועד תחילתו הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק

!  אך לא לפני ״

ת ישראל, נוסה חדש 15, עמי 320. נ י י מד נ  1 די
 2 ק״ת התש״ל, עמי 1319 ; התשל״ז, עמי 1781.
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 (2) מימין למקום לחתימה ושם מלא של המבטח יבוא

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 חותמת הבנק״

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

 י״ ט באדר א׳ התשמ״א (23 בפברואר 1981)
 (חמ 156—3)

ת הנפט (תיקון), התשמ״א—1981 ו  תקנ

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 82 לחוק הנפט, התשי״ב—1952 ג
 הרשות הלאומית לאנרגיה, אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא:  1• במקום תקנה 36 לתקנות הנפט, התשי״ג—1953 2

 36. תשלומי התמלוגים לפי סעיף 32(ב) לחוק יהיו לתקופות של חודש
 המסתיימות ביום האחרון של כל חודש מחודשי השנה. התמלוג ישולם
 חודש ימים לאחר סיומה של כל תקופת תשלום, ואולם אם ניתנה חזקה,
 או אם בעל רשיון התחיל להפיק נפט בתוך תקופת התשלום, ישולם

 התמלוג בעד אותה תקופה ביחד עם התמלוג של התקופה שלאחריה.״

 ״אימתי
 משלמים
גים  תמלו

 החלפת
ה 36 נ ק  ת

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האנרגיה והתשתית

 כ״ה באדר א׳ התשמ״א (1 במרס 1981)
 (חמ 1370—3)

, עמי 86. ו ל  1 סייח התשי״ב, עמי 322 ; התשכ״
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 622 ; התשכ״ז, עמי 511.

, התשמ״א—1981 ( ן קו (תי  רשיון יבוא כללי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939 !, אני נותן רשיון זה:

, בתוספת, ליד פרט 808, אחרי ״בגדים והנעלה  1. ברשיון יבוא כללי, התשל״ח—1978 2
 משומשים״ יבוא ״אם יובאו על ידי יחיד לשימושו האישי או לשימוש בני משפחתו

 הגרים עמו״.

ת ק ר י ב כ ד ר  מ
 מנהל המכס והבלו

 י״ח בשבט התשמ״א (23 בינואר 1981)
(3̂  (חמ 116-

ס׳ 2, עמי 1201.  1 ע״ר 1939 תו
 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 680.

ן טעות  תיקו

 תקנות הפיקוח על המעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות
 ללוקים בשכלם) (תיקון), התשמ״א—1980, שפורסמו בקובץ התקנות 4169, התשמ״א,

 עמ׳ 44, פורסמו בטעות ואין להן תוקף.

ל כץ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 י״ד בשבט התשמ״א (19 בינואר 1981)
 (חמ 531—3)

ן  תיקו
ת פ ס ו ת  ה

ת 4212, ג׳ באדר ב׳ התשמ״א, 9.3.1981 651 ו נ ק ת בץ ה  קו



V I Ù I מת  תיקון מעו

 1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון מס׳ 3), התשמ׳׳א—1981,
 שפורסמו בק״ת 4195, התשמ״א, עמי 362, במקום ״פסקאות משנה (1) ד(2)״ צ״ל ״פסקת

 משנה (1)״ ופסקאות המשנה (1) ו־(2) יסומנו ״(א)״ ו־״(ב)״.

 2. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (פטור ממס על פקדונות תושבי חוץ), התשמ״א—1981, שפורסם
 בק״ת 4195, התשמ״א, עמי 363, במקום ״פקדון ״לא תושב״ במטבע חוץ״ יבוא ״פקדון לא

 תושב במטבע חוץ״.

 (חמ 168—3)

 באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאות רכב), התשמ״א—1981, שפורסמה בק״ת 4197,
 התשמ״א, עמי 387, בסעיף 2, המלים ״של שירות״ יימחקו.

׳ התשמ״א, 9,3.1981 ר ג ד א ת 4212, ג׳ נ ו נ ק ת ץ ה נ ו  652 ק
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